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1. INTRODUÇÃO
1.1. Identificação do Projecto, da Fase em que se encontra e do Proponente
O presente documento constitui o Relatório Base do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins, e foi realizado no sentido de dar
cumprimento ao estabelecido na legislação de avaliação de impacte ambiental de projectos em
vigor.
O conjunto turístico em questão integra diversos componentes, alguns dos quais se encontram
abrangidos pela legislação de avaliação de impactes ambientais de projectos (Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de
Novembro), designadamente, os projectos de licenciamento dos empreendimentos (aldeamentos
e hotel) e do campo de golfe, que apresentam ambos um grau de detalhe equiparado ao de um
Estudo Prévio, e o Estudo Prévio do Armazenamento e Adução de Água para Irrigação do referido
campo de golfe, sobre o conjunto dos quais incide o presente EIA. O restante elemento que
integra este conjunto, o Estudo Prévio do Açude da Lampreia, que constitui parte do sistema de
reaproveitamento e reciclagem de água para rega, não se encontra abrangido por esta legislação.
Os três elementos do conjunto turístico cujos projectos se encontram abrangidos pela legislação
de avaliação de impactes ambientais de projectos, foram já sujeitos a avaliação de impacte
ambiental (AIA) em processos independentes, seguindo as orientações à data emanadas da
Administração. Os projectos de licenciamento do campo de golfe e dos empreendimentos
chegaram inclusive a obter Declarações de Impacte Ambiental (DIA) favoráveis condicionadas, em
9 de Maio de 2006 (procedimento de AIA da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional - CCDR – do Alentejo n.º 108; DIA n.º 1472) e em 19 de Janeiro de 2007 (processo de
AIA da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - CCDR – do Alentejo n.º 109;
DIA n.º 1595), respectivamente. O Estudo Prévio da Adução de Água ao Campo de Golfe obteve
uma DIA desfavorável em 9 de Setembro de 2009 (Processo AIA e DIA n.º 1970), embora por
razões subjacentes aos dois primeiros processos e não ao próprio projecto sobre o qual incidia.
Dado que o processo de AIA do Estudo Prévio da Adução de Água para Irrigação do Campo de
Golfe decorreu posteriormente aos dos restantes dois projectos, exigiu que fosse solicitado o
pedido de prorrogação do prazo de validade das DIA acima referidas. Na análise integrada de
todos estes procedimentos e dada a intima relação e dependência de todos estas componentes
do empreendimento acordou-se, em reunião entre o promotor e a Administração, efectuada em
16 de Dezembro de 2009 (ver ANEXO I), que seria preferível desenvolver um procedimento de
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AIA único, integrando a totalidade dos elementos constituintes do conjunto turístico em apreço,
com particular relevância para a avaliação de impactes cumulativos e pela introdução de medidas
de optimização de impactes ambientais negativos que foram identificados nos procedimentos de
AIA anteriores.
Uma vez que a situação de referência caracterizada nos EIA supracitados se mantém inalterada,
quer na área afecta aos empreendimentos e ao golfe, quer na área da barragem e respectiva
conduta adutora, no presente EIA reaproveitar-se-á toda a informação produzida nos anteriores
estudos ambientais destes projectos, tendo os mesmos sido revistos e actualizados sempre que
tal se revelou necessário.
A área onde o conjunto turístico irá ser implantado, com cerca de 234,97 ha, corresponde a dois
prédios rústicos, designadamente, a Herdade do Cerro Alto (com cerca de 233,88 ha) e o Pego da
Horta (com cerca de 1,09 ha) confrontando, a Norte e a Nascente com prédios rústicos, a Poente
com a ribeira da Lampreia, e sendo atravessada, na extremidade Sul, pela EM506, nas
proximidades da povoação de Diogo Martins (Figura 1.1.1). É composto principalmente, por
terreno rugoso, com elevações e depressões suaves, variando as cotas altimétricas entre 195,0 e
252,0 m.
Já a barragem localizar-se-á a cerca de 2 km a Oeste deste local, nas imediações da povoação de
Penedos.
Ambas as referidas localidades pertencem à freguesia de São Miguel do Pinheiro, concelho de
Mértola. O concelho de Mértola encontra-se, por sua vez, inserido na sub-região (NUT III) do
Baixo Alentejo, região (NUT II) do Alentejo (Figura 1.1.2), e também no distrito de Beja.
Sinteticamente, os empreendimentos do conjunto turístico, desenvolvidos de modo a manter as
características da morfologia e desenho do traçado alentejano, reflectem-se em pequenos
aglomerados (aldeias), que se traduzem em seis Aldeamentos Turísticos e um Hotel-Apartamento
(com um total de 605 unidades de alojamento e 3000 camas, distribuídas por apartamentos,
moradias, em banda, geminadas e isoladas, e pelo hotel-apartamento) e respectivos
equipamentos e infra-estruturas associados, integrando:
Portaria Geral e Edifício Administrativo do Conjunto Turístico;
Edifício / Unidade de apoio a cuidados básicos de saúde;
Administração;
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Figura 1.1.1 – Implantação Geral do Projecto
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Costas da Figura 1.1.1

Página 4
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Figura 1.1.2 – Enquadramento Administrativo
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Costas da Figura 1.1.2
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Clube de Bowling;
Pavilhão Multiusos;
Restaurantes e mini-mercado;
Campos de Jogos;
Equipamento de apoio aos Campos de Jogos;
Jardim e parque infantil;
Arrecadações;
Heliporto;
Centro Hípico;
Ecopontos;
Reservatórios de água potável;
Reservatório de combustível gasoso;
Lagos artificiais;
Ciclovia.

Prevê-se ainda a instalação, fora do limite do Conjunto Turístico, mas dentro do limite dos prédios
objecto de pretensão, de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), de um posto
de abastecimento de combustível, de uma oficina automóvel e de um lago artificial.
Este conjunto turístico, com uma área de construção de 188 600 m2, perspectiva-se como
apresentando um baixo índice de ocupação do solo, de cerca de 0,08, em respeito do preconizado
no Plano Director Municipal (PDM) de Mértola.
O campo de golfe proposto para o presente conjunto turístico, com 18 buracos, encontra-se
implantado numa área interior da propriedade da Herdade do Cerro Alto, demarcada pelos
empreendimentos (aldeamentos e hotel-apartamento) e restantes infra-estruturas gerais do
conjunto e pelas parcelas de terreno a reflorestar na periferia da propriedade.
O campo de golfe tem 6 080 m de comprimento e uma área total de implantação de 94,58 ha, dos
quais apenas cerca de um terço (33,06 ha) correspondem a áreas de jogo (“greens”, “tees”,
“roughs” e “fairways”) com necessidades hídricas associadas, sendo o restante, terreno natural ou
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florestado. Associado ao campo de golfe, existirá a academia de golfe, com um campo de treino
com “driving range” e “putting green”, bem como, o clube de golfe, equipado com loja, bar e
restaurante. Para além da academia e do clube de golfe, existirá um edifício destinado às
instalações de manutenção que integram o armazenamento dos produtos de manutenção dos
“green” e dos equipamentos e a recarga dos “buggies” eléctricos. O equipamento de controlo do
sistema de irrigação ficará, também, localizado nestas instalações.
O projecto de armazenamento e adução de água para irrigação do campo de golfe refere-se à
regularização das águas superficiais da ribeira da Lampreia (linha de água pertencente à bacia da
ribeira de Carreiras, a qual é por sua vez afluente pela margem direita do rio Guadiana), através
da construção de uma barragem, com vista a criar uma reserva de água que permita satisfazer as
necessidades de rega do campo de golfe associado ao referido conjunto turístico (ver
Figura 1.1.1).
Apesar do Estudo Prévio (Revisão 04) de Armazenamento e Adução de Água para Irrigação do
Campo de Golfe incorporar uma variante do projecto em que se complementa a regularização de
caudais da ribeira da Lampreia com a bombagem de água proveniente da ribeira do Vascão (caso
em que a solução técnica tomava a designação de Alternativa II), esta não foi considerada na
presente avaliação ambiental. Apesar desta solução de projecto ser viável do ponto de vista da
engenharia, foi considerada ambientalmente inviável, uma vez que afecta de forma
potencialmente significativa uma área sensível do ponto de vista da conservação da natureza
(mais precisamente a ribeira do Vascão que está integrada no Sítio de Interesse Comunitário do
Guadiana).
A solução de projecto da barragem considerada na presente avaliação, recorre exclusivamente à
origem da ribeira da Lampreia (solução esta que tem a designação de Alternativa I no respectivo
Estudo Prévio), apresenta as características técnicas constantes do Quadro 1.1.1.
Este empreendimento é da responsabilidade da Mount Eden Golf & Country Club Propriedades, Lda.
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Quadro 1.1.1 – Resumo das características da barragem proposta na Alternativa I do Estudo Prévio
(Revisão 04) para a adução de água ao Campo de Golfe de Diogo Martins
Parâmetro

Características da barragem

Altura (m)

16,0
3

Volume (hm )

1,00

Área da albufeira (ha)

22

Comprimento do coroamento (m)

754

Inserida em área sensível

Não

1.2. Entidade Licenciadora ou Competente para a Autorização
A entidade competente para as autorizações do Conjunto Turístico e do Campo de Golfe é a
Câmara Municipal de Mértola (CMM), nos termos do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março.
A entidade licenciadora da Barragem e Conduta de Adução de Água ao Campo de Golfe do
Empreendimento Turístico em Diogo Martins é a Administração da Região Hidrográfica do
Alentejo, I.P. (ARH do Alentejo).

1.3. Enquadramento Legal do EIA
O presente EIA foi elaborado, com vista à sua apresentação à entidade competente para efeitos
de autorização ou licenciamento do projecto, de acordo com a legislação portuguesa em vigor
sobre a matéria, nomeadamente, com o disposto:
No Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 197/2005, de 8 de Novembro (entretanto rectificado pela Declaração de Rectificação
n.º 2/2006, de 6 de Janeiro), que aprova o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental
de projectos;
Na

Portaria

n.º

330/2001,

de

2

de

Abril,

que

regulamenta

o

referido

Decreto-Lei n.º 69/2000, fixando as normas técnicas para a estrutura do EIA.

Os critérios e limites dos projectos a submeter a AIA são definidos nos Anexos I e II dos
supracitados Decretos-Lei.
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Os empreendimentos turísticos do Conjunto e o campo de golfe em análise são abrangidos pela
obrigatoriedade de realização de EIA, enquadrando-se na categoria de projectos referidos,
respectivamente, nas alíneas c) e f) do n.º 12 do Anexo II.
A barragem, pelas suas características técnicas (ver Quadro 1.1.1), enquadra-se na categoria de
projectos referidos na alínea g) do n.º 10 do Anexo II carecendo igualmente o seu projecto, por
isso, de ser submetido a processo de AIA.
No caso dos projectos dos empreendimentos turísticos e do campo de golfe a autoridade de AIA é
a CCDR do Alentejo, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do Art.º 7º dos supracitados Decretos-Lei.
No caso da barragem, devido ao facto da entidade licenciadora ou competente pela autorização
deste empreendimento ser a ARH do Alentejo, de acordo com o ponto ii), da alínea a) do n.º 1 do
Art.º 7º dos supracitados Decretos-Lei a autoridade de AIA é a Agência Portuguesa de Ambiente.
A nomenclatura utilizada encontra enquadramento legal no Decreto-Lei nº 39/2008 de 7 de Março,
que classifica (Artº 4º) o empreendimento em Conjunto Turístico, sendo os aldeamentos e o hotelapartamento classificados como Empreendimentos Turísticos, sendo os primeiros designados por
Aldeamentos Turísticos e o último por Estabelecimento Hoteleiro. O campo de golfe (nº 2 do Artº
15º) é assim considerado Equipamento de animação autónomo.
No texto deste estudo e para simplificação da designação, a referência a Empreendimento
significará o Conjunto Turístico e seu equipamento de animação autónomo (campo de golfe e
centro equestre) e outros equipamentos turísticos e infra-estruturas, com a barragem e adução.

1.4. Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e indicação do período de
elaboração
O proponente adjudicou a elaboração do presente EIA à empresa ECOMIND – Consultadoria
Ambiental, Lda., e a sua realização decorreu em Julho de 2010.
No Quadro 1.4.1 apresenta-se a equipa que participou na sua realização. Esta equipa é
constituída por técnicos com formações multidisciplinares, especialistas na área temática pela
qual serão responsáveis e com larga experiência na realização de EIA associados a diversos tipos
de projectos. O perfil da equipa atendeu, por um lado, às especialidades consideradas
importantes para uma boa fundamentação dos domínios analisados no EIA e por outro, à
necessária componente integradora de todos os estudos efectuados.
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Quadro 1.4.1 – Equipa técnica responsável pela elaboração do presente EIA
Quadro
Permanente
da Empresa
(S/N)

Função

Nome

Habilitação Literárias/
Profissionais

Coordenadores do
Estudo
Geologia,
Geomorfologia e
Geotecnia
Solos, Uso dos
Solos,
Planeamento e
Ordenamento e
Paisagem
Clima, Qualidade
do Ar e Sócio
Economia

Daniel Moura
Ana Salvador

Licenciado em Biologia
Licenciada em Eng. Biofísica

S

António Gomes e
Carlos Barbosa

Licenciados em Geologia
Aplicada e do Ambiente

N

Ana Salvador

Licenciada em Eng. Biofísica

S

Daniel Moura

Licenciado em Biologia

S

Licenciado em Biologia

S

Recursos Hídricos

Daniel Moura
António Relvas
(Avaliação dos
efeitos na Barragem
dos Choupos)

Licenciado em Engenharia
Civil

N

Ruído

Vítor Rosão

Mestrado em Acústica
Licenciado em Engenharia
Mecânica

N

Schiu

Ecologia e Flora

Rui Rufino
Renato Neves

N

Mãe d’Água

N

GAIAA

N

CAT – Campo
Arqueológico de
Tavira

Alexandra Soares
(barragem e conduta)
Património

Mestranda em História
Medieval e Renascimento
Licenciada em História

(conjunto turístico e
campo de golfe)
Desenho Técnico

Ana Luísa Fernandes

Licenciada em Arquitectura

Firma
Subcontratante

N

1.5. Referência a Antecedentes do EIA
Tal como foi referido na introdução, os projectos dos três principais componentes do
empreendimento em apreço (conjunto turístico, campo de golfe e barragem) foram sujeitos a
procedimento de AIA.
A última versão do EIA do Campo de Golfe foi concluída em Maio de 2005, tendo sido entregue
para avaliação em Setembro de 2005 (procedimento de AIA da CCDR do Alentejo n.º 108). A
15 de Novembro de 2005 a Comissão de Avaliação (CA) solicitou a apresentação de elementos
adicionais (Ofício da CCDR do Alentejo, com a referência 152/DSGA/DA Amb/05), os quais foram
entregues em Dezembro desse mesmo ano, sob a forma de um Aditamento ao EIA, após o que foi
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emitida uma declaração de conformidade em Janeiro de 2006. Relativamente a este projecto foi
emitida uma DIA favorável condicionada (DIA n.º 1472), em 9 de Maio de 2006.
Não estando aprovada a solução de irrigação do campo de golfe até ao final do prazo de validade
da DIA (9 de Maio de 2008) foi solicitada uma prorrogação do prazo a qual teve deferimento em
3 de Setembro desse ano (Proc. N.º 04.3/118 Reg. 4448), por mais dois anos, com efeitos a partir
da data de término do anterior prazo de validade da DIA.
À semelhança do anterior, também a última versão do EIA do Empreendimento Turístico
(reportando-se objectivamente ao projecto do Conjunto Turístico, designação utilizada na
alteração legislativa posterior) foi concluída em Maio de 2005, tendo sido entregue para avaliação
em Setembro de 2005 (procedimento de AIA da CCDR do Alentejo n.º 109). A 22 de Novembro de
2005 a Comissão de Avaliação solicitou a apresentação de elementos adicionais (Ofício n.º 14684
da CCDR do Alentejo, com a referência 165/DSGA/DA Amb/05), os quais foram concluídos em
Agosto de 2006 e entregues no mês seguinte, sob a forma de um Aditamento ao EIA, após o que
foi emitida uma declaração de conformidade em Outubro de 2006. Relativamente a este projecto
foi emitida uma DIA favorável condicionada (DIA n.º 1595), em 19 de Janeiro de 2007, relativa à
alternativa do empreendimento apresentada no Aditamento ao EIA.
Foi igualmente necessário solicitar a prorrogação do prazo da DIA do EIA do Empreendimento
(agora Conjunto Turístico), cujo prazo de validade terminava em 19 de Janeiro de 2009. Esse
pedido obteve deferimento em 30 de Julho desse ano (Proc. n.º 04.5/015, Informação GSEA n.º
45/2009), por mais dois anos, com efeitos a partir da data de término do anterior prazo de
validade, abrangendo exclusivamente a solução do projecto constante da DIA ora prorrogada.
Por último, no que se refere ao EIA do Estudo Prévio da Adução de Água para a irrigação do
campo de golfe a última versão foi concluída em Julho de 2008 e entregue para avaliação em 8 de
Janeiro de 2009 (Processo AIA n.º 1970).
A 23 de Fevereiro de 2009 a Comissão de Avaliação solicitou a apresentação de elementos
adicionais (Ofício n.º S-000897/2009 da APA, com a referência AIA 1970 / 299/09 / GAIA), os
quais foram concluídos e entregues em 23 de Março desse mesmo ano, sob a forma de um
Aditamento ao EIA, após o que foi emitida uma declaração de conformidade em 7 de Abril de
2009 (Ofício n.º S-002439/2009 da APA, com a referência AIA 1970 / 572/09 / GAIA).
Relativamente a este projecto foi emitida uma DIA desfavorável em 9 de Setembro de 2009 (DIA
n.º 1970, Informação GSEA n.º 54/2009), apesar da CA ter concluído, da avaliação efectuada, que
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os principais impactes negativos, associados ao desenvolvimento do projecto, seriam globalmente
pouco significativos e de magnitude reduzida, na generalidade susceptíveis de minimização.
O motivo desta decisão, fundamentada nas Informações GSEA n.º 47/2009, de 3 de Agosto, e
n.º 54/2009, de 9 de Setembro, baseia-se no facto de um dos requisitos a observar pelo promotor,
em sede de AIA, conforme previsto na legislação de AIA de projectos em vigor, ou seja, a
justificação ou necessidade do projecto, não se verificar uma vez que o fim exclusivo ao qual se
destinava a adução de água era a irrigação do campo de golfe e o único projecto que pode ser
realizado na área de implantação do “Empreendimento Turístico em Diogo Martins”, de acordo
com a respectiva DIA prorrogada em Julho de 2009 é o relativo à alternativa sem campo de golfe.
Deste modo, a Administração considerou que não deveria ser executado um projecto sem
utilidade, ou seja, um projecto que não podia dar cumprimento à finalidade para o qual tinha sido
concebido, uma vez que qualquer novo elemento no território induz alterações negativas nos seus
valores e interesses.
Como já anteriormente indicado, em reunião conjunta realizada em 16 de Dezembro de 2009,
entre representantes do Promotor, da Secretaria de Estado do Ambiente e do Ministério do
Ambiente, foi viabilizada a reapresentação conjunta dos processos indicados, sem alternativas.

1.6. Metodologia
1.6.1. Objectivos do EIA
Pretende-se com o presente estudo garantir os seguintes objectivos:
Caracterizar a situação actual na área de intervenção do projecto, baseando essa
caracterização na análise da informação disponível e no contacto com a realidade local,
através de levantamentos de campo e do estabelecimento de contactos com diversas
entidades;
Analisar as perspectivas de evolução da situação actual, num cenário sem projecto;
Identificar e avaliar os impactes, negativos e positivos, que podem resultar da
implementação do empreendimento, incluindo os impactes cumulativos dos diversos
projectos que o integram, identificando as principais restrições que resultam a nível
ambiental;
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Promover, atempadamente, a adopção e aplicação, sempre que possível, de medidas e
acções que evitem e/ou anulem os impactes negativos no ambiente, assim como, elaborar
recomendações, no sentido de potenciar os impactes positivos resultantes, com o objectivo
de articular o projecto com a prevenção, redução e valorização dos impactes identificados.
Deste modo, o objectivo principal do presente EIA consistiu na identificação e avaliação dos
efeitos, positivos e negativos, associados à implementação do empreendimento em apreço,
relativamente às suas características de construção e exploração, tendo como pressuposto base
as características actuais da área de intervenção, assim como, as orientações preconizadas em
planos de ordenamento e projectos específicos.

1.6.2. Metodologia Geral
A metodologia utilizada para elaboração do presente EIA permitiu, com base nos projectos de
licenciamento do conjunto turístico e do golfe, no Estudo Prévio da Adução de Água e nas
características da área de intervenção, identificar e avaliar os principais impactes ambientais
resultantes da implementação do projecto, assim como, delinear as respectivas medidas
potenciadoras, preventivas e mitigadoras consideradas mais adequadas, garantindo deste modo,
a integração da componente ambiental na tomada de decisão relativa à viabilidade do projecto.
O Relatório de EIA foi desenvolvido de acordo com a estrutura que se apresenta em seguida,
delineada em conformidade com as “Normas Técnicas para a Estrutura do Estudo de Impacte
Ambiental” estabelecidas no Anexo II da Portaria n.º 330/2001.
O presente EIA é constituído por duas peças fundamentais: o Relatório Base (RB) e o Resumo
Não Técnico (RNT).
O RB é constituído por duas Partes, sendo que o presente documento correspondente à Parte 1,
as quais integram todas as informações recolhidas e a análise efectuada e cuja estrutura básica
se apresenta de seguida:
Parte 1:
1. Introdução
2. Objectivos e Justificação do Empreendimento
3. Descrição do Empreendimento e das Alternativas Consideradas
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4. Caracterização da Situação Actual do Ambiente e Perspectivas de Evolução sem a
Implementação do Empreendimento
Parte 2:
5. Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais
6. Impactes Cumulativos
7. Comparação de Alternativas
8. Análise de Risco
9. Medidas Potenciadoras, Mitigadoras e de Compensação
10. Monitorização
11. Lacunas de Informação
12. Conclusões e Recomendações
13. Bibliografia

O RB incluirá, ainda, a cartografia e as restantes peças desenhadas e os registos fotográficos,
que acompanham o texto.
O RNT é o documento síntese, adaptado para divulgação do empreendimento e dos principais
impactes ambientais associados, na fase de participação do público (consulta do público). Este
documento contém o essencial das informações e conclusões descritas no RB, nomeadamente,
uma breve descrição do empreendimento e do estado actual do ambiente na área onde o mesmo
se insere, uma descrição dos impactes ambientais identificados e as correspondentes medidas de
minimização, sendo acompanhado por cartografia de localização e enquadramento de forma a
facilitar a sua apreensão.
Visto que o RNT será destinado à divulgação geral do RB, de forma a ser compreensível pela
generalidade da população, a linguagem utilizada será corrente e acessível, evitando-se os
termos excessivamente técnicos.
Neste caso concreto foram atendidas e adoptadas as regras dispostas no Decreto-Lei n.º 69/2000,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, e as orientações estabelecidas pela APA no
que respeita aos "Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não
Técnicos" (APA, 2008).
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1.6.3. Metodologia Específica
Descrevem-se, em seguida, de forma, necessariamente, sucinta, as principais etapas
metodológicas consideradas na realização deste relatório.

Objectivos e Justificação do Empreendimento
Este capítulo constará da descrição dos objectivos e da necessidade do Empreendimento e,
também, dos seus antecedentes, sua conformidade com os instrumentos de gestão territorial
existentes e em vigor, nomeadamente, com planos sectoriais, procedendo ao seu enquadramento
ao nível municipal, regional e nacional.

Descrição do Empreendimento e das Alternativas Consideradas
Com base nos elementos que compõem o Empreendimento foram sintetizadas as principais
características técnicas dos projectos que o constituem, tais como, localização, movimentação de
terras, necessidade de áreas para os estaleiros previstos e outras instalações necessárias, entre
outros aspectos, relevantes para uma adequada compreensão das particularidades dos mesmos.
São definidas e caracterizadas, de forma objectiva, as principais acções associadas à
implementação do Empreendimento, tanto para a fase de construção, como para a fase de
exploração, com vista a associar a cada acção os impactes esperados e a sua caracterização,
bem como, as respectivas medidas minimizadoras dos impactes negativos e as medidas
potenciadoras dos impactes positivos.
Estas acções foram estabelecidas segundo os conceitos e ocorrências normais no plano de
construção e exploração das infra-estruturas a implementar, tendo em vista os seus aspectos que,
frequentemente, acarretam afectações, quer directas, quer indirectas e/ou induzidas, no meio
envolvente.
Foram, ainda, aqui analisados os aspectos que estão relacionados com a localização do projecto,
nomeadamente:
Inserção geográfica (localização às escalas local – concelhos e freguesias -, regional e
nacional);
Indicação de áreas sensíveis (na definição do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000),
situadas na freguesia abrangida pelo projecto;
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Planos de Ordenamento do Território em vigor na área do Empreendimento e classes de
espaço envolvidas;
Equipamentos e infra-estruturas relevantes potencialmente afectados pelo projecto.

Caracterização da Situação Actual do Ambiente e Perspectivas de Evolução sem a
Implementação do Empreendimento
Esta fase operacional do EIA tem por objectivo caracterizar, adequadamente, o estado actual dos
descritores biofísicos e sócio-económicos identificados como susceptíveis de virem a ser
afectados pelo Empreendimento, bem como, descrever a sua evolução previsível na ausência do
mesmo (Alternativa Zero), na sua área de influência, ou seja, no espaço físico até onde se façam
sentir os seus efeitos, tendo em vista permitir a subsequente análise dos impactes do
Empreendimento e das suas alternativas.
A caracterização dos aspectos ambientais, potencialmente, afectados pelo Empreendimento
baseou-se na recolha e tratamento de informação obtida através da consulta a diversas
instituições e entidades, produtoras e/ou detentoras de informação relevante, sendo sempre
complementadas com trabalhos de campo relativamente aos diversos descritores, com o objectivo
de fundamentar e caracterizar melhor alguns dos aspectos, bem como, confirmar algumas
informações obtidas, com vista à obtenção de um nível de conhecimento adequado das
características da área em estudo.
As metodologias adoptadas são sectoriais e as mais adequadas a cada caso e a cada descritor
em análise, fazendo referência, entre outros, aos seguintes aspectos:
a) Clima
b) Geologia e Geomorfologia
c) Recursos Hídricos
d) Solo
e) Uso do Solo
f)

Figuras de Planeamento e Ordenamento

g) Conservação da Natureza e Biodiversidade
h) Qualidade do Ar
i)

Ruído

j)

Paisagem

k) Património Cultural
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l)

Sócio-economia

Os descritores identificados serão estudados, em todos os casos, de acordo com o
desenvolvimento inerente às especificidades dos projectos em apreço e às características da zona
onde se inserem.
Dada a intima relação entre esta fase e as seguintes (identificação e avaliação de impactes),
importa garantir desde o início que são consideradas nesta caracterização as áreas onde se irão
fazer sentir os efeitos das alterações ambientais e sociais eventualmente associadas à
implementação do Empreendimento. Deste modo, para cada domínio, ou área de análise, será
definida uma unidade espacial de base. De um modo geral, pode dizer-se que as unidades de
base correspondem às zonas homogéneas do domínio, ou área de análise, sendo, no entanto,
sempre ajustadas a uma base cartográfica referenciada e à escala adequada. As áreas
geográficas a estudar irão certamente variar de acordo com o factor em causa. No entanto, por
motivos de ordem prática estas serão sempre ajustadas a uma base cartográfica, referenciada e a
escala adequada.
As diferentes escalas de trabalho cartográficas consideradas neste estudo estiveram relacionadas
com as escalas de representação dos diversos aspectos ambientais considerados, relativamente
aos quais existia informação de base, e com as escalas utilizadas no projecto. De entre as várias
escalas, foram essencialmente utilizadas as seguintes: 1:25 000, 1:50 000 e 1:100 000, 1:200 000.
Neste caso, para apresentação de resultados privilegiou-se as escalas 1:25 000, com base na
Carta Militar de Portugal, do Instituto Geográfico do Exército, recorrendo-se a outras escalas de
análise, sempre que se justificou.
É possível tipificar, numa primeira análise, a abordagem da definição da Área de Estudo em três
escalas territoriais:
Área Envolvente do Empreendimento, respeitando à sua inserção em determinados
agrupamentos de concelhos, na sub-região e na região;
Área de Influência Directa do Empreendimento, respeitando a sua inserção na freguesia e
no concelho directamente afectados;
Área de Acção do Empreendimento, respeitando, no mínimo, às áreas de intervenção.
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Os primeiros dois níveis de análise, por serem mais globais, remetem, genericamente, para
abordagens de "enquadramento". Contudo, a sua definição não será feita num vazio empírico,
avaliando-se a pertinência das unidades espaciais de análise a seleccionar para o presente caso
e tendo-se em consideração a sua correspondência com a divisão administrativa do território.
O terceiro nível de análise corresponde à escala local, apelando, por excelência, a uma
"focalização" da abordagem territorial, já que é de esperar que os impactes mais directos, mais
objectivos e mais facilmente mensuráveis, em particular os de sentido negativo, se façam sentir
principalmente na área de acção do Empreendimento.
Neste sentido, a área em estudo integrou não só a área directamente afectada pelo conjunto
turístico, pelo golfe, pela barragem, respectiva albufeira e zona de implantação da conduta
adutora ao campo de golfe, e ainda pelos equipamentos e infra-estruturas associadas (ex.: ETAR,
Açude da Lampreia, entre outros) mas, também, a sua envolvente próxima.
No final do capítulo é abordada a evolução prevista para a área e para a região em estudo, na
ausência da concretização do Empreendimento. Esta análise evolutiva foi realizada tendo em
atenção a previsível evolução da área de inserção do projecto para o horizonte temporal do
mesmo baseando-se, sobretudo, nas perspectivas de evolução e acções previstas para a região
por parte das entidades responsáveis, nomeadamente, pela CMM, através da análise do
respectivo PDM de Mértola. Dar-se-á particular ênfase aos descritores ambientais considerados
mais relevantes tendo em atenção as características e objectivos do Empreendimento, bem como
os seus potenciais impactes.

Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais
Nesta fase do estudo identifica-se e caracteriza-se o conjunto de alterações favoráveis e
desfavoráveis (impactes) produzidas em parâmetros ambientais e sociais (que servem de
indicadores ambientais), para o período de vida do Empreendimento e na área de estudo definida,
resultantes da sua realização, por comparação com a situação que ocorreria, nesse período de
tempo e nessa área, se esse projecto não viesse a ter lugar.
A metodologia adoptada para a identificação e análise dos impactes ambientais tomou em
consideração o tipo de factores que, em cada uma das fases de projecto, é responsável pela sua
ocorrência, tendo sido ponderadas as características globais do Empreendimento. A identificação
e caracterização dos impactes ambientais do presente Empreendimento foram diferenciadas em
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fase de construção, de exploração e de desactivação, atendendo simultaneamente às alternativas
que integra.
A identificação dos impactes assentou, sobretudo, em métodos qualitativos baseados em
contactos com as entidades locais, trabalhos de campo, resultados de experiências anteriores,
opiniões periciais e consulta de documentação técnica, interrelacionando, assim, as principais
acções de projecto e a sua implantação, com o cenário de evolução das variáveis ambientais e
consequentes alterações dos usos e a afectação directa produzida.
Os impactes identificados são em seguida avaliados através da definição de limiares para essa
mesma avaliação, estabelecidos com base na análise efectuada pelos peritos sectoriais e da
comparação com valores disponíveis em documentos técnicos. Obteve-se, assim, uma
classificação e hierarquização de impactes passíveis de afectarem a qualidade do ambiente e/ou
de vida das populações residentes na envolvente.
Os impactes serão avaliados, fundamentalmente, em função das seguintes características:
Fase de ocorrência (fase de construção / fase de exploração);
Natureza (negativo / nulo/ positivo);
Incidência (directo/indirecto);
Ocorrência (improvável / provável / certo / incertos);
Dimensão
o

espacial (local / regional / nacional / global)

o

temporal


duração (temporário/permanente);



reversibilidade (reversível/irreversível).

Magnitude (reduzida, moderada, elevada);
Significância (pouco significativo/significativo/muito significativo);

Em relação à fase de ocorrência distingue-se entre os impactes que ocorrem durante a fase de
construção ou de execução das obras, os que estão associados à futura exploração das
diferentes componentes do Empreendimento, considerando, obviamente, as alternativas de
projecto apresentadas e aqueles que se relacionam com a fase de desactivação.
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A classificação da natureza dos impactes é efectuada em função da sua influência sobre os vários
factores representativos

da

situação actual do

ambiente na

área

de

influência

do

Empreendimento, considerando-se os impactes positivos, quando estes são benéficos face ao
factor em causa, e negativos, no caso contrário.
A distinção do tipo de impactes em directos e indirectos justifica-se, uma vez que, certos impactes
são resultado imediato da construção do empreendimento, enquanto outros são induzidos pelas
actividades com ele relacionadas.
Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem apenas
durante um determinado período (por exemplo, apenas durante as obras), sendo considerados
permanentes no caso contrário.
Relativamente à magnitude esta refere-se à escala de alteração do valor do parâmetro ambiental
considerado, ou seja o grau de afectação do ambiente, recebendo a classificação de baixa, média
ou elevada magnitude, respectivamente, se o grau de alteração do descritor ambiental estudado
for pequeno, médio ou alto.
No caso da significância esta refere-se à importância atribuída à alteração verificada no valor do
parâmetro ambiental, considerando-se que pode ser de significado reduzido, moderado ou
elevado. Salienta-se que uma determinada alteração ambiental de grande magnitude poderá ter
pequena significância e vice-versa.
De uma forma geral, às fases de construção e de desactivação associam-se, sobretudo, impactes
negativos de carácter temporário, com tipo e significância variável, enquanto que à fase de
exploração, estão ligados essencialmente impactes positivos de natureza, tipo e significância
variável.

Impactes Cumulativos
Neste capítulo será avaliada a possibilidade de ocorrência deste tipo de impactes, que resulta da
simultaneidade de efeitos entre os diferentes projectos que compõem o empreendimento ou com
projectos pre-existentes e cuja área de influência se sobreponha com a área de influência do
projecto em estudo.
Caso se detecte a ocorrência deste tipo de impactes os mesmos serão caracterizados e
avaliados.
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Comparação de Alternativas
Como foi anteriormente referido, na presente versão do EIA não haverá lugar à comparação de
alternativas, uma vez que os projectos do Conjunto Turístico e do Golfe não apresentam
alternativas, dadas as limitações das áreas disponíveis para a inserção dos elementos que as
integram e, no que se refere ao sistema de adução de água para rega do campo de golfe
(barragem e conduta adutora) apenas se irá analisar a revisão da solução técnica base,
considerada na actual versão do Estudo Prévio (EP-Rev04), correspondente à Alternativa I. Esta
decisão deve-se ao facto da Alternativa II apresentar, na nova simulação, características mais
desfavoráveis do que as que possuía na anterior versão do Estudo Prévio (EP-Rev03), e
relativamente à qual a CA se tinha pronunciado desfavoravelmente em anterior processo de AIA.

Análise de Risco
Após a identificação e avaliação de impactes, é feita uma análise de risco para a barragem,
focando, numa primeira fase, a identificação e a macro-avaliação dos perigos e, numa segunda
fase, a avaliação dos riscos e consequências deles decorrentes.

Medidas Potenciadoras, Mitigadoras e de Compensação
Após a identificação, caracterização e avaliação de impactes, torna-se necessário estabelecer um
programa de medidas prévias, acções correctivas e minimizadoras e trabalhos de preservação a
adoptar que visem, de algum modo, a manutenção do equilíbrio no meio envolvente, procurando
garantir que os impactes negativos apresentem níveis reduzidos, ou mesmo nulos, propícios a
uma boa integração ambiental desta infra-estrutura. Estas medidas podem subdividir-se em
medidas preventivas, medidas correctoras, medidas compensadoras e medidas de potenciação
ou valorização.
As medidas que serão apresentadas neste capítulo visam, também, evitar o surgimento de
impactes indirectos, não desejáveis, para que sejam atingidos limiares aceitáveis, do ponto de
vista ambiental, tanto na fase de construção, como na fase de exploração.
Para além das imprescindíveis medidas de minimização, essencialmente, destinadas a evitar,
reduzir ou compensar eventuais impactes negativos, faz-se, também, referência às medidas
potenciadoras que irão valorizar, ou reforçar, os principais aspectos positivos nas componentes
ambientais avaliadas, na perspectiva de maximizar os seus benefícios.
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Procurar-se-á compatibilizar, sempre que possível, as medidas propostas com as soluções
preconizadas nos projectos, sendo estas sujeitas a adaptação, sempre que se revele necessário,
para que sejam exequíveis. Serão, ainda, indicados os impactes que não sejam passíveis de ser
minimizáveis (impactes residuais), assim como as razões associadas.
É feito um esforço de sistematização das medidas recomendadas, explicitando o objectivo
inerente à sua aplicação, a sua viabilidade técnica, assim como, o momento e a localização da
sua aplicação.
A definição da metodologia de aplicação das medidas propostas terá por base as Melhores
Tecnologias Disponíveis (MTD) e às Melhores Práticas de Mercado (MPM), de acordo com as
condicionantes ambientais e do projecto identificadas.

Monitorização
De acordo com o regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em vigor (Decreto-Lei
n.º 69/2000, com a redacção dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005), o EIA deve incluir, para além
dos itens considerados anteriormente, a referência a planos de monitorização do ambiente (PMA).
Com a implementação de planos de monitorização (Capítulo 10. Monitorização) pretende-se, de
uma forma sistematizada e regular, garantir a recolha de informação sobre a evolução de
determinadas variáveis ambientais, de modo a avaliar o significado de eventuais efeitos induzidos
pela implantação do projecto.
Na alínea do Cap. VI do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, é referido que se o projecto em
avaliação se encontrar em fase de estudo prévio (ou para o efeito equiparada a estudo prévio),
como é o caso dos projectos alvo do presente EIA, este deverá contemplar a apresentação das
directrizes a que deverá obedecer o Plano Geral de Monitorização, o qual será pormenorizado na
fase seguinte (RECAPE).
As referidas directrizes terão em conta a legislação em vigor sobre esta matéria, nomeadamente,
a alínea VI do Anexo II da Portaria n.º 330/2001.

Lacunas de Informação
Nesta etapa identificaram-se as principais lacunas de informação e as limitações registadas a
diferentes níveis, enquanto condicionantes do desenvolvimento do EIA, nomeadamente, em
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termos de análise e aprofundamento de determinados descritores ambientais e sócio-económicos,
devido à inexistência ou à indisponibilidade de informação relevante.

Conclusões e Recomendações
Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões relativas à viabilidade ambiental do
Empreendimento, dando ênfase à metodologia preventiva utilizada, aos seus impactes mais
significativos (positivos e negativos) e às principais medidas mitigadoras a adoptar em cada uma
das suas fases.

Bibliografia e Entidades Consultadas
Serão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas e uma listagem das entidades
consultadas.
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
2.1. Descrição dos Objectivos e da Necessidade do Empreendimento
É consensual afirmar-se que o Turismo é um sector estratégico prioritário para a economia
portuguesa, em virtude da sua capacidade em criar riqueza e emprego, verificando-se uma grande
aposta no seu desenvolvimento por parte do Governo e dos agentes económicos.
Em 2004 representava 11% do PIB, tendo continuado a crescer nos últimos anos. No entanto,
Portugal perdeu quota de mercado a nível internacional, e está muito dependente de quatro
mercados emissores e do desempenho de três regiões (Algarve, Lisboa e Madeira), sendo ainda
afectado por uma elevada sazonalidade e limitações nas ligações aéreas (PENT, 2006).
Entre as diversas e ambiciosas metas que o governo estabeleceu para esta área (crescimento
anual de 5% no número de turistas, atingindo os 20 milhões de turistas em 2015; e de cerca de
9% nas receitas, ultrapassando o patamar dos 15 mil milhões de euros nesse mesmo ano, ou
seja, mais do dobro do actual volume de receitas, representando mais de 15% do PIB e do
emprego nacional), prevê-se que seja o Alentejo a região que irá registar a maior contribuição
relativa, com crescimentos anuais da ordem dos 11%.
Em face deste diagnóstico, o modelo de desenvolvimento turístico sustentável e a estratégia para
o atingir deve passar, no que respeita às variáveis endógenas, pela diversificação da oferta com
outros produtos que não apenas o produto “Sol e Mar”, apostando nos factores que mais nos
diferenciam de outros destinos concorrentes – “Clima e Luz”, “História, Cultura e Tradição”,
“Hospitalidade” e “Diversidade Concentrada” – e em elementos que qualificam Portugal para o
leque de opções dos turistas – “Autenticidade Moderna”, “Segurança” e “Qualidade Competitiva”.
Enquadram-se nestas apostas o turismo na natureza, o golfe, o turismo gastronómico e o
património, entre os principais.
Deste modo, o projecto de um empreendimento turístico com golfe em Diogo Martins, no concelho
de Mértola, visa contribuir para a concretização do modelo de desenvolvimento turístico desejado,
conduzindo a uma atenuação da assimetria regional e à redução da sazonalidade da procura. Se
devidamente enquadrado e integrado nas potencialidades ao nível dos recursos naturais e
culturais da Região, poderá também contribuir para a promoção de uma oferta diferenciadora em
face das perspectivas globalizantes e de concorrência acrescida.
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2.2. Antecedentes do Projecto
Um projecto desta natureza envolve um conjunto de fases e estudos técnicos, com vista à sua
concretização.
O projecto de Empreendimento Turístico com Golfe foi aprovado, em fase de Estudo Preliminar,
por deliberação da CMM, em 6 de Março de 1991 e, posteriormente, rectificado por despacho do
SEALOT, de 30 de Julho do mesmo ano, tendo ficado contemplado no PDM de Mértola como
área turística (classe de espaço urbanizável).
Entretanto, segundo a entidade coordenadora do licenciamento, a autorização supracitada
caducou, por não ter sido requerida, atempadamente, a aprovação dos projectos definitivos.
O projecto foi retomado em Junho de 1998, tendo sido apresentado à CMM um Pedido de
Autorização Prévia, o qual ficou condicionado à apresentação de EIA, nos termos da legislação
vigente.
Em Agosto de 2006, no Aditamento ao EIA, o promotor apresenta formalmente uma alteração ao
Desenho Urbano do empreendimento turístico entretanto produzida e discutida com a Comissão
de Avaliação (CA), na reunião de 17 de Julho de 2006, que, mantendo no essencial as suas
características em termos de índices urbanísticos, dá corpo há pretensão expressa por esta CA,
no pedido de elementos adicionais (Ofício n.º 14684 da CCDR do Alentejo, com a referência
n.º 165 / DSGA / DA Amb/05, de 22 de Novembro de 2005), que a faixa de habitações
unifamiliares a localizar no limite sul da propriedade fosse harmonizada com as características
biofísicas e da paisagem da área de inserção do projecto.
Após a emissão da DIA favorável foi entregue, em 4 de Fevereiro de 2008, um pedido de
informação prévia (PIP) relativo à obra de edificação do conjunto turístico à CMM, o qual mereceu
deferimento.
Por último, no que diz respeito ao Estudo Prévio da Adução de Água este encontra-se,
actualmente, na sua quinta versão (designada Revisão 04), datada de Abril de 2008, a qual foi
desenvolvida com vista a integrar a abordagem solicitada pelo INAG, relativamente ao conjunto de
dados de base a utilizar na análise. A descrição das soluções técnicas adoptadas na Revisão 04
deste Estudo Prévio (EP-Rev04) é apresentada mais adiante, nomeadamente, no capítulo 3.2.
“Descrição do Projecto”, do presente relatório.
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Entre os documentos produzidos nas fases do projecto que antecederam a EP-Rev04 destacamse os seguintes:
Nota Técnica n.º 1, em Setembro de 2000;
Nota Técnica n.º 2 – Determinação das Necessidades Hídricas, em Novembro de 2000;
Relatório Geológico-Geotécnico, em Dezembro de 2000;
Estudo Prévio (Vol. I e II), em Março de 2001;
Aditamento ao Estudo Prévio, em Novembro de 2001;
2ª versão do Estudo Prévio (Revisão 01), em Novembro de 2002;
3ª versão do Estudo Prévio (Revisão 02), em Julho de 2003;
4ª versão do Estudo Prévio (Revisão 03), em Abril de 2005;
Adenda à Revisão 03 do Estudo Prévio, designada “Simulação de Exploração da Albufeira
de A-da-Gorda para os Escoamentos Registados na Estação Hidrológica de Entradas
(período 1971/72 – 2005/2006), em Setembro de 2006.

De referir que as diferenças entre as estimativas de necessidades e disponibilidades hídricas
existentes entre a anterior versão do Estudo Prévio da Adução (EP-Rev03) e a versão actual (EPRev04) não obrigaram a alterar as características das infra-estruturas hidráulicas propostas no
EP-Rev03 para a Alternativa I.
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3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1. Localização e Enquadramento do Empreendimento
3.1.1. Enquadramento Regional e Nacional
O projecto em estudo localiza-se na sub-região do Baixo Alentejo (NUT III), no distrito de Beja,
concelho de Mértola, freguesia de São Miguel do Pinheiro, nas proximidades das povoações de
Diogo Martins e de Penedos (ver Figuras 1.1.1 e 3.1.1).

Fonte: www.alentejodigital.pt/mertola

Figura 3.1.1 – Concelhos do Distrito de Beja

3.1.2. Áreas Sensíveis
As áreas sensíveis, de acordo com a definição do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, subdividem-se em
três grupos:
Áreas Protegidas;
Sítios da Rede Natura 2000;
e Áreas de Protecção aos Monumentos.
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No concelho de Mértola, onde se irá inserir o projecto em estudo, identificam-se três áreas
classificadas com interesse para a conservação da natureza: dois sítios classificados no âmbito da
Rede Natura 2000, designadamente, a Zona de Protecção Especial do Vale do Guadiana
(Decreto-Lei n.º 384 B/99, de 23 de Setembro) e o Sítio do Guadiana, da Lista Nacional de Sítios
da 1ª Fase (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto), este último
actualmente classificado como Sítio de Importância Comunitária (SIC), por via da Portaria
n.º 829/2007, de 1 de Agosto, e, ainda, uma Área Protegida, nomeadamente, o Parque Natural do
Vale do Guadiana (criado pelo Decreto Regulamentar n.º 28/95, de 18 de Novembro).
A solução de projecto, em avaliação no presente estudo, não abrange nenhuma das áreas
classificadas com interesse para a conservação da natureza acima referidas (Figura 3.1.2).
De acordo com o levantamento patrimonial efectuado (ver capítulo 4.12) não existem elementos
de património cultural classificados ou em vias de classificação, nomeadamente, monumentos
nacionais e imóveis de interesse público, na envolvente da área a intervencionar. Foram, no
entanto, identificados alguns elementos potencialmente integráveis nos tipos considerados de
interesse patrimonial a nível concelhio (definidos no n.º 5 do artigo 23º do PDM de Mértola),
nomeadamente:
Montes e respectivas construções de apoio à produção (construções para gado);
Moinhos;
Construções relacionadas com o aproveitamento da água (fontes, pontes, aquedutos,
represas, poços com engenhos de tirar água);
E edifícios e construções religiosas (igreja e cruzeiro).

Não estão definidas áreas de protecção para estes elementos de interesse patrimonial concelhio.

3.1.3. Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área do Projecto e Classes de
Espaço Envolvidas
A política de ordenamento do território e de urbanismo assenta no sistema de gestão territorial,
que se organiza, num quadro de interacção coordenada, nos âmbitos nacional, regional e
municipal.
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O âmbito nacional é concretizado através dos seguintes instrumentos:
O programa nacional da política de ordenamento do território (PNPOT);
Os planos sectoriais (PS) com incidência territorial;
Os planos especiais de ordenamento do território (PEOT), compreendendo os planos de
ordenamento de áreas protegidas (POAP), os planos de ordenamento de albufeiras de
águas públicas (POA) e os planos de ordenamento da orla costeira (POOC).

O âmbito regional é concretizado através dos planos regionais de ordenamento do território
(PROT). No entanto à data da conclusão deste estudo ainda se aguardava a publicação do novo
PROT do Alentejo.
Por último, o âmbito municipal é concretizado através dos seguintes instrumentos:
Planos intermunicipais de ordenamento do território;
Planos municipais de ordenamento do território (PMOT), que compreendem os planos
directores municipais (PDM), os planos de urbanização (PU) e os planos de pormenor (PP).

Assim verifica-se que os instrumentos de gestão e ordenamento do território em vigor para a área
em estudo são os seguintes:
PMOT: Plano Director Municipal (PDM) de Mértola;
PS: Planos de Ordenamento de Recursos Hídricos (Plano da Bacia Hidrográfica do
Guadiana e Plano Nacional da Água);
PROF: Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROFBA).

O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Vale do Guadiana, apesar de abranger parte do
concelho de Mértola, não abarca o presente projecto.
Em seguida será discutida mais em pormenor a conformidade do projecto com os diversos
instrumentos aplicáveis à área em estudo.
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Figura 3.1.2 – Áreas Classificadas com Interesse para a Conservação da Natureza existentes no
Concelho de Mértola
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Costas da Figura 3.1.2
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3.1.3.1. Plano Director Municipal de Mértola
O PDM de Mértola, ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 162/95, de 6 de
Dezembro, destina-se a formalizar o ordenamento dos aspectos estruturantes do território, ou
seja, aqueles que são determinantes para este fim e se desejam estáveis a longo prazo.

Classes de Espaço
É no PDM que se encontram definidas as propostas de desenvolvimento para o município.
A área directamente intervencionada pelos projectos em estudo irá interferir, nas seguintes
classes de espaço (ver Figura 4.11.3):
Espaço Agro-Pastoril (futura albufeira e empreendimento);
Estrutura biofísica fundamental (futura albufeira e conduta adutora);
Área Turística (conduta adutora, conjunto turístico e golfe);
Áreas agrícolas a reconverter segunda prioridade de investimento (
Estrutura biofísica fundamental.

De referir que apesar do PDM de Mértola contemplar a área turística onde se localiza o
empreendimento turístico de Diogo Martins não previa a existência da barragem e respectiva
albufeira na ribeira da Lampreia. Este tema será analisado mais aprofundadamente no
Capítulo 4.11.3.

Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública
Para proceder à identificação das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública que
ocorrem na área em estudo, e que, de alguma forma, possam actuar como factores impeditivos ao
seu desenvolvimento recorreu-se à Planta de Condicionantes e ao Regulamento do PDM de
Mértola (ver Figuras 4.11.1 e 4.11.2), verificando-se que o presente projecto interferirá com áreas
que se integram na Reserva Ecológica Nacional (REN), consequência da implementação da
barragem, respectiva albufeira e conduta adutora.
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A caracterização das principais condicionantes presentes na área em estudo, as restrições que
lhes estão directamente associadas, assim como, a legislação que as regulamente, são referidas
de forma pormenorizada no descritor relativo às Figuras de Planeamento e Ordenamento
(Capítulo 4.11.2).

3.1.3.2. Planos de Ordenamento dos Recursos Hídricos
No que se refere ao planeamento de recursos hídricos determina o Decreto-Lei n.º 45/94, de
22 de Fevereiro, a necessidade de elaboração de um Plano Nacional da Água (PNA) e de Planos
de Bacia Hidrográfica (PBH).
Esse imperativo legal foi cumprido com a aprovação do PNA, pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de
17 de Abril, e do PBH do rio Guadiana, em cuja bacia se insere a área de intervenção do projecto,
pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2001, de 5 de Dezembro.
Entre as medidas propostas no PNA que importa destacar consta a alteração do quadro legal e
institucional, promovendo uma nova territorialidade da gestão da água que assenta na gestão por
bacia hidrográficas, com a institucionalização das regiões hidrográficas (RH) e a criação de
administrações de regiões hidrográficas (ARH), enquanto serviços desconcentrados da autoridade
nacional da água. A bacia do Guadiana corresponde à RH 7, a qual está, por sua vez, inserida na
ARH do Alentejo. Esta ARH abrange, ainda, a Região Hidrográfica do Sado/Mira (RH 6).
O PBH do Guadiana integra uma vasta área, de cerca de 11 580 km2, que se estende, no sentido
Norte/Sul, ao longo de 242 km, desde Portalegre, na falda Sul da serra de São Mamede, e o
banco do Obril, na foz do Guadiana, em Vila Real de Santo António; no sentido Este/Oeste, ao
longo de 89 km, no seu paralelo de maior largura, que vai de Barrancos a Cuba, abrangendo
áreas compreendidas nas sub-regiões (NUT III) do Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo
e Algarve. Saliente-se que o concelho de Mértola, onde se insere o empreendimento em questão,
é um dos 11 concelhos que se encontra, totalmente, integrado na bacia do Guadiana.
Para dar satisfação à necessidade de definir objectivos e implementar actuações diferenciadas em
função das diversas sub-regiões da bacia hidrográfica, a área do PBH do Guadiana foi subdividida
em unidades homogéneas de planeamento (UHP) que, para efeitos de planeamento e gestão de
recursos hídricos, possam ser consideradas de natureza idêntica, em termos hidrológicos,
socioeconómicos e ambientais.
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A área de intervenção do projecto em análise enquadra-se na UHP 8 – Pomarão (Figura 3.1.3), a
qual compreende os afluentes nacionais entre Pulo do Lobo e a foz do Chança, incluindo,
nomeadamente, as ribeiras de Oeiras e de Carreiras.
Para a análise de conformidade do presente projecto com os instrumentos de planeamento de
recursos hídricos, que se pretende concretizar neste ponto, há que atender, com particular
atenção, ao cumprimento das normas orientadoras constantes do PBH do Guadiana (Parte VI do
Decreto Regulamentar n.º 16/2001).
Em primeiro lugar, considera-se que a opção efectuada, ao nível do projecto, pela captação de
águas superficiais como origem de água para a rega do campo de golfe, atendendo às
necessidades hídricas do mesmo, está de acordo com as normas orientadoras das afectações e
reserva de recursos hídricos, nomeadamente, com o n.º 2 da alínea b) da Parte VI do referido
Decreto Regulamentar.
Relativamente, à afectação de recursos hídricos de superfície, o projecto cumpre o disposto na
alínea d) da Parte VI do referido Decreto Regulamentar que refere que o volume máximo anual de
extracção num dado local não deverá exceder a disponibilidade média anual na secção da
captação.
O projecto prevê, igualmente, a reutilização das águas excedentes de rega e da água residual
tratada, como forma de reduzir a pressão sobre os recursos hídricos e, simultaneamente,
minimizar as cargas poluentes sobre os meios receptores indo, deste modo, ao encontro do
proposto para “Outras afectações” (alínea e) da Parte VI do referido Decreto Regulamentar). A
reutilização das águas excedentes de rega e da água residual são temáticas que se encontram
avaliadas no âmbito do Projecto do Campo de Golfe.
No que se refere às dotações propostas, é referido nas normas orientadoras do plano (n.º 1 da
alínea h) da Parte VI do referido Decreto Regulamentar) que, tendo em consideração a
necessidade de preservação dos recursos hídricos e as diferentes tecnologias disponíveis, as
dotações máximas a considerar para efeitos de atribuição e reserva de recursos hídricos e que os
diferentes tipos de indústrias poderão captar, deverão ser estabelecidas num prazo de três anos a
contar da publicação do PBH (ou seja, até 5 de Dezembro de 2004).
É, igualmente, referido, no n.º 1 da alínea k), que em indústrias com volumes de captação
superiores a 100 000 m3/ano, como é o caso, as dotações globais não deverão ser inferiores às
estabelecidas no âmbito do n.º 1 da alínea h), as quais constituirão os objectivos de referência a
atingir. Para controlo do cumprimento dos objectivos, todas as captações servindo sistemas de
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abastecimento abrangidos por este critério deverão dispor, nas respectivas captações, de
medidores de caudal totalizadores.
No âmbito da classificação dos cursos de água de acordo com o seu grau de artificialidade (alínea
n) da Parte VI do referido Decreto Regulamentar), e atendendo à área de intervenção do projecto
em análise, verifica-se que a sub-bacia de Carreiras está incluída nos ecossistemas a recuperar,
designadamente, entre os trechos de linhas de água correspondentes a áreas de distribuição
natural dos endemismos piscícolas ameaçados, nomeadamente, do saramugo (Anaecypris
hispanica), pelo que necessitam de medidas de intervenção para recuperação dos seus habitats
degradados por intervenções antropogénicas (subalínea viii) da alínea a) do n.º 3 da referida
alínea n).
Nos ecossistemas a recuperar, a avaliação das actividades permitidas deverá ser baseada numa
avaliação dos impactes ambientais para a linha de água em questão, respectivamente, de acordo
com os n.os 4 e 5 da referida alínea n).
Da aplicação destas normas ao presente caso retira-se que com o presente EIA se dá
cumprimento às orientações para actividades que afectem ecossistemas a recuperar, como
acontece com os projectos em avaliação, classificação que se aplica à ribeira da Lampreia, uma
vez que esta faz parte da bacia da ribeira de Carreiras.
Por último, importa referir as orientações relativas a caudais e volumes para fins ambientais
(alínea o) da Parte VI do referido Decreto Regulamentar). No n.º 1 desta alínea está expresso
que, transitoriamente, enquanto não for estabelecido um regime definitivo para os caudais
ambientais, será adoptado, casuisticamente, o método do caudal básico modificado (com
redistribuição). De acordo com o n.º 3 desta mesma alínea, os EIA que, de acordo com o DecretoLei n.º 69/2000, de 3 de Maio, se realizem para projectos de construção de novas barragens
deverão ter em conta o caudal ecológico necessário a jusante.
O presente EIA encontra-se em total conformidade com esta orientação, uma vez que, no âmbito
da sua elaboração, foram estimados valores de caudal ecológico para o empreendimento em
questão, cujo método de cálculo seguiu as indicações das mais recentes publicações do Instituto
da Água [Alves & Bernardo (Ed.), 2003].
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Figura 3.1.3 – Localização do projecto nas unidades homogéneas de planeamento do PBH do
Guadiana
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Costas da Figura 3.1.3
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3.1.3.3. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROFBA)
O Decreto Regulamentar nº 18/2006, de 20 de Outubro, aprova o Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROFBA). A região Baixo Alentejo, compreende
diversas sub-regiões homogéneas, enquadrando-se, a área do projecto proposto, na Cintura de
Ourique (Figura 3.1.4). A área a afectar pelo projecto integra-se, ainda, de acordo com o referido
Plano, numa Área Crítica no que se refere a incêndios, considerando-se a implementação de uma
barragem e respectiva albufeira uma mais valia para a sua prevenção e combate, dado constituirse como um ponto de água que poderá ser futuramente utilizado.

3.1.4. Equipamentos e Infra-estruturas Relevantes Potencialmente Afectados pelo Projecto
Com a implementação do presente projecto não se prevê qualquer afectação ao nível de infraestruturas, equipamentos ou de serviços, na área de intervenção, para além daquelas que
decorrem dos normais processos de ligação das infra-estruturas do empreendimento às redes
existentes (viária, de abastecimento de energia, água, saneamento e telecomunicações).

3.2. Principais Características do Empreendimento
3.2.1. Considerações Iniciais
Nos pontos seguintes abordar-se-ão os principais aspectos tratados em cada um dos documentos
que formam os diversos projectos que integram o Empreendimento Turístico em Diogo Martins de
modo a proporcionar um conhecimento abrangente das características do empreendimento sobre
o qual incide o presente estudo.

3.2.3. Principais Características das Obras Projectadas
3.2.3.1. Conjunto Turístico
3.2.3.1.1. Desenho Urbano
Na Figura 3.2.1 apresenta-se uma planta esquemática do Conjunto Turístico Mount Éden Golf &
Country Club, em Diogo Martins.
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Este Conjunto Turístico, devido às suas dimensões, enquadra-se na lista de projectos
obrigatoriamente a submeter a procedimento de AIA, nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de
3 de Maio, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, pelo que
foi sujeito a um EIA próprio (TECNINVEST, 2005), ao qual se recorreu para a elaboração do
presente capítulo. Este EIA foi já submetido a processo de AIA (processo de AIA da CCDR
Alentejo n.º 109), tendo recebido uma DIA favorável condicionada em 22 de Janeiro de 2007.

Aldeamento V
Aldeamento IV

Aldeamento II
Aldeamento III
Aldeamento VI

Aldeamento I

Figura 3.2.1 – Planta esquemática do Empreendimento Turístico em Diogo Martins

Na sequência deste parecer, foi entregue em 4 de Fevereiro de 2008 um pedido de informação
prévia (PIP) relativo à obra de edificação do conjunto turístico à CMM, o qual mereceu
deferimento.
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Figura 3.1.4 – Localização do empreendimento no Plano Regional de Ordenamento Florestal do
Baixo Alentejo
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Costas da Figura 3.1.4
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A propriedade onde irá ser implantado o empreendimento, a Herdade do Cerro Alto, em Diogo
Martins, tem uma área total de cerca de 235,75 ha (233,875 ha + 1,875 ha) confrontando, a Norte,
Nascente e Poente com prédios rústicos, e sendo atravessada, na extremidade Sul, pela EM506,
nas proximidades da povoação de Diogo Martins. É composto principalmente, por terreno rugoso,
com elevações e depressões suaves, variando as cotas altimétricas entre 195,0 e 252,0 m.
De acordo com a informação constante do PIP acima referido “o conjunto turístico foi desenvolvido
no âmbito de manter as características da morfologia e desenho do traçado alentejano,
reflectindo-se em pequenos aglomerados, aldeias, que se traduzem em seis Aldeamentos
Turísticos” e respectivo equipamento de apoio.
O Conjunto Turístico possui áreas totais de implantação e de construção de 112.164 m2 e 188.600
m2, respectivamente. No Quadro 3.2.1 apresenta-se a repartição da massa edificada dos
aldeamentos turísticos, sendo que no Aldeamento 1 será desacoplado parte dessa massa a fim de
constituir o Hotel-Apartamento. O Conjunto Turístico apresenta, no seu total, 605 unidades e 3000
camas, 2544 lugares de estacionamento (dos 1133 lugares afectos às unidades e 1411 lugares
comuns).

Quadro 3.2.1 – Repartição da massa edificada dos aldeamentos turísticos
Apartamentos

Moradias em Banda

Moradias Geminadas

Moradias Isoladas

Total

Aldeamento

N.º
unid.

N.º
Camas

N.º
unid.

N.º
Camas

N.º
unid.

N.º
Camas

N.º
unid.

N.º
Camas

N.º
unid.

N.º
Camas

N.º Total de
Lug.
Estacionam.

Área do
Aldeamento
(m2)

I

97

304

16

64

10

60

17

136

140

564

563

116.039

II

31

96

20

80

8

48

35

280

94

504

489

138.835

III

34

107

24

96

8

48

26

208

92

459

508

83.547

IV

63

198

23

92

16

96

38

304

140

690

488

108.227
87.634

V

9

27

30

120

18

108

19

152

76

407

252

VI

0

0

23

92

18

108

22

176

63

376

244

86.061

Total

234

732

136

544

78

468

157

1 256

605

3000

2 544

620.343

Fonte: Pedido de Informação Prévia aprovado relativa à obra de edificação do Conjunto Turístico

O Aldeamento Turístico I possui os seguintes apoios:
Portaria, Restaurante, Piscina Colectiva, Campo de Jogos, Zona Comercial, Edifício de
Apoio, Estabelecimento para Utentes, Clube de Ténis, Ecoponto, Reservatório de
Combustível Gasoso, Reservatório de Água Potável e 2 Lagos Artificiais; respectivos
arruamentos com passeios; infra-estruturas de abastecimento, drenagem, eléctricas e de
telecomunicações.
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Os Aldeamentos Turísticos II a VI, cada um deles, é composto pelos seguintes apoios:
Portaria,

Restaurante,

Piscina

Colectiva,

Campo

de

Jogos,

Edifício

de

Apoio,

Estabelecimento para Utentes, Ecoponto, Reservatório de Combustível Gasoso e
Reservatório de Água Potável, respectivos arruamentos com passeios; infra-estruturas de
Abastecimento, drenagem, eléctricas e de telecomunicações.

Os Aldeamentos Turísticos IV e V incluem, ainda, um e dois espelhos de água, respectivamente.
Os seis Aldeamentos Turísticos beneficiam também do apoio dos equipamentos do Conjunto
Turístico, quer na área do recreio e lazer, como na área da saúde, nomeadamente:
Portaria do Conjunto Turístico;
Edifício / Unidade de apoio a cuidados básicos de saúde;
Edifício para a Administração;
Clube de Bowling;
Pavilhão Multiusos;
Edifício com restaurante e mini mercado;
Campo de Jogos Polivalente;
2 Campos de Jogos;
Equipamento de Apoio aos Campos de Jogos;
Parque Infantil;
Jardim;
2 Edifícios de arrecadação do Conjunto Turístico;
Heliporto;
Centro Hípico;
Ecoponto;
2 Reservatórios de Água Potável;
Reservatório de Combustível Gasoso;
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Arruamentos com passeios e Ciclovia;
Infra-estruturas de abastecimento de água, drenagem, electricidade e de telecomunicações;
Lagos Artificiais;

Prevê-se ainda a instalação dos seguintes equipamentos que embora se localizem fora do limite
do Conjunto Turístico, estão dentro do limite dos prédios objecto da pretensão:
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR);
Posto de Abastecimento de Combustível;
Oficina;
Lago Artificial.

Afecto ao Conjunto Turístico, fora do limite dos Aldeamentos Turísticos são igualmente propostos
250 lugares de estacionamento, resultando num total de 2 794 lugares de estacionamento no
Conjunto Turístico (2 544 + 250 = 2794). Fora dos limites do Conjunto Turístico, mas dentro dos
limites dos prédios, são propostos mais 30 lugares de estacionamento, que adicionados aos já
propostos dentro do limite do conjunto turístico resulta num total de 2 824 lugares (2 794 + 30 =
2 824).

3.2.3.1.2. Arranjos Exteriores
Do mesmo modo que a parte edificada, os arranjos exteriores procurarão reproduzir o mesmo
modelo de rusticidade, mimetizando as expressões tradicionais, pelo recurso aos materiais, cores
e formas características da região. A vegetação de enquadramento recorrerá às espécies
predominantes na envolvente regional, nomeadamente o pinheiro manso, e evitando as espécies
exóticas (sobretudo as de maior porte).
A intervenção na paisagem vegetal é assente no respeito e promoção dos valores naturais,
salvaguardando e melhorando os valores de conservação ocorrentes ou potenciais, integrando-se
no interesse histórico-cultural, paisagístico e ecológico.
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A estrutura vegetal privilegia a utilização de formações arbóreas e arbustivas adequadas ao tipo
de solos e condições climáticas, dominadas pela azinheira, sobreiro, zambujeiro, pinheiro manso e
medronheiro.
Os arranjos exteriores irão albergar os equipamentos de apoio, salientando-se a oferta de um
Jardim na zona de entrada do Conjunto Turístico e a vasta área de um parque verde no
Aldeamento Turístico I.
O desenho traçado pelas unidades de alojamento, trará para a sua composição pequenos
espaços ajardinados, que se traduzem num espaço exterior com variada oferta, entre as quais
passeios arborizados, jardins, espaços verdes comuns.
Serão delineados percursos de natureza vocacionados para o estabelecimento de ligações
pedonais entre os Aldeamentos Turísticos e simultaneamente, para responder às necessidades
de acesso e gestão florestal, vigilância e combate a incêndios.
Os percursos serão definidos pela morfologia da paisagem surgindo ligados ao sistema de festo
e/ou encosta, de forma a respeitar o melhor possível o terreno existente.
Salienta-se que o Conjunto Turístico contém uma vasta área verde, composta por vegetação
natural, que numa fase posterior será objecto para um proposta de arranjo, compondo toda esta
imensa área verde.
Naturalmente serão consideras as limitações decorrentes da disponibilidade de água para a rega
destes espaços, pelo que serão respeitados os limites e considerações constantes do EIA
aprovado.

3.2.3.1.3. Avaliação das Necessidades Hídricas para Abastecimento Doméstico
O empreendimento em análise insere-se numa região onde os recursos hídricos são escassos.
Impõe-se, pois, como objectivo estratégico fundamental, assegurar, no Conjunto Turístico, uma
gestão racional da água, quer ao nível da procura, quer ao nível das disponibilidades. Assim, a
gestão da água no empreendimento atendeu aos seguintes princípios orientadores:
Utilização, nos espaços verdes públicos, de espécies vegetais adaptadas às condições
edafo-climáticas existentes, pouco consumidoras de água;
Promoção imobiliária dos lotes conjuntamente com os respectivos projectos de
paisagismo, onde se valoriza a utilização de espécies pouco consumidoras de água;
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Duplicação do sistema predial de abastecimento de água, de forma a fornecer água
residual tratada para serviços de rega de jardins e utilização nos WC;
Utilização de dispositivos sensores de corte de fornecimento nas instalações
sanitárias, duches e lavatórios em todos os equipamentos (designadamente, entre
outros, o clube e academia de golfe, o health club, o centro hípico e o centro
comercial).

As necessidades hídricas anuais do Conjunto Turístico, totais e desagregadas por tipologia de
uso, indicam-se no Quadro 3.2.2.

Quadro 3.2.2 – Estimativas de consumo de água no Conjunto Turístico
3

Dotações (m /ha) / Capitações (l/hab/dia)
Ano médio

Ano seco

3

Consumos anuais (m /ano)
Ano médio

Doméstico

200

106 140

Não doméstico

100

53 070

Sub-Total

−

159 210

Ano seco

Espaços verdes privados

3 500

3 900

74 238

82 748

Espaços verdes públicos

3 500

4 000

45 718

51 900

Área a reflorestar

130

−

7 000

10 000

Sub-Total

−

−

126 956

144 648

Total

−

−

286 166

303 858

Seguidamente descrevem-se detalhadamente os critérios e a metodologia utilizados na estimativa
dos vários tipos de consumos.

Consumos urbanos
Consideraram-se os consumos urbanos constituídos por duas parcelas: consumos estritamente
domésticos e consumos não domésticos. Estes últimos contabilizam os gastos nos balneários,
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cozinhas, lavagens de pavimentos e veículos e outras limpezas nos equipamentos e serviços
colectivos, designadamente administração, manutenção, áreas comerciais, restaurantes, clubes,
pavilhão multiusos, centro hípico, Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), bomba de
gasolina e heliporto. Neste item, incluem-se também os consumos (evaporação) nas piscinas
colectivas e individuais.
As capitações utilizadas fundamentaram-se nos dados constantes do Plano Nacional da Água
(PNA), designadamente nos incluídos no «Quadro 4.3.24 – Dotações médias anuais para
actividade turística» (Volume 4-II – Usos, Consumos e Necessidades de Água, pag. 38).
Considerou-se para a situação em causa uma capitação média de 300 l.habitante/dia, válida, de
acordo com a fonte citada, para apartamentos turísticos de 1.ª e hotéis de quatro estrelas, em
outras localizações.
A capitação considerada foi validada pela análise detalhada dos consumos domésticos e não
domésticos previstos para o empreendimento, de acordo com a tabela que se apresenta no
ANEXO II.
No Quadro 3.2.3 apresentam-se os consumos urbanos médios mensais e anuais, tendo em
consideração a taxa de ocupação prevista para o empreendimento.

3

Quadro 3.2.3 – Consumo mensal e anual de água para utilização urbana (m )
Meses

Total
anual

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Uso doméstico

5 580

5 040

9 300

9 000

9 300

12 600

13 020

13 020

9 300

9 000

5 400

5 580

106 140

Uso não
doméstico

1 055

1 232

3 927

4 744

5 712

7 474

8 282

8 227

5 615

4 371

1 383

1 047

53 070

Total

6 635

6 272

13 227

13 744

15 012

20 074

21 302

21 247

14 915

13 371

6 783

6 627

159 210

De referir ainda que de acordo com o projecto as 7 piscinas colectivas previstas apresentam uma
capacidade global de 2500 m3, repartida da seguinte forma:
Aldeamento Turístico I: 2 Piscinas - 350 m3 e 400 m3 (comuns ao aparthotel);
Aldeamento Turístico II: 1 Piscina - 350 m3;
Aldeamento Turístico III: 1 Piscina - 350 m3;
Aldeamento Turístico IV: 1 Piscina - 350 m3;
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Aldeamento Turístico V: 1 Piscina - 350 m3;
Aldeamento Turístico VI: 1 Piscina - 350 m3.

Espaços verdes públicos e privados
O método utilizado para a determinação das necessidades hídricas para rega dos espaços verdes
públicos, privados e a área a reflorestar é o de Penman-Monteith.

Áreas a beneficiar
A área a beneficiar com sistema de rega corresponde aos espaços verdes privados (17,70 ha),
aos espaços verdes públicos (13,67 ha) e à área a reflorestar (52,30 ha). No que se refere aos
espaços verdes privados, estes localizam-se no:
Aldeamento I (1,10 ha);
Aldeamento II (2,28 ha);
Aldeamento III (1,73 ha);
Aldeamento IV (2,05 ha);
Aldeamento V (2,57 ha);
Aldeamento VI (1,97 ha);
Equipamentos (6,00 ha).

No que se refere aos espaços verdes públicos, estes localizam-se no:
Aldeamento I (1,48 ha);
Aldeamento II (2,16 ha);
Aldeamento III (1,38 ha);
Aldeamento IV (3,06 ha);
Aldeamento V (1,31 ha);
Aldeamento VI (2,12 ha);
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Equipamentos (2,61 ha).

Necessidades hídricas
Para estimar a necessidade de água utilizou-se o coeficiente de uma mistura de relvado típica de
reduzidas necessidades hídricas, ou seja, embora o projecto de espaços exteriores contenha um
elevado número de espécies, na sua maioria com adaptação edafo-climática, as áreas regadas
correspondem as zonas de projecto com relva.
No Quadro 3.2.4 indicam-se os períodos e coeficientes culturais das culturas em estudo.

Quadro 3.2.4 – Ciclos e coeficientes culturais. Espaços verdes públicos e privados
Cultura

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

Relva

0,55 0,55 0,85 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 0,85 0,55 0,55
Profundidade radicular máxima - 1,0 m
Ciclo cultural: Início - 01/01; Fim - 31/12; Duração - 365 dias

Fonte: “Consumos de Água para Rega do Empreendimento de Alqueva” (ex-IEADR, 1996)

Aplicando a metodologia citada obtêm-se necessidades hídricas anuais no pé da planta, em ano
médio, de cerca de 2 570 a 3 930 m3/ha.
No Quadro 3.2.5 apresentam-se as necessidades hídricas totais em ano médio e seco no pé da
planta, para os espaços verdes públicos. Saliente-se que, a área total a beneficiar com estes
espaços verdes é de 13,67 ha.

Quadro 3.2.5 – Necessidades hídricas totais no pé da planta dos espaços verdes públicos em ano
3

médio e seco (m )
Designação

Jan

Fev

Ano médio

82

147

Ano seco (x<0,80)

92

166

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

1 049 2 447 5 531 8 042 11 122 10 096 5 396 1 550

168

88

45 718

1 185 2 967 6 257 8 968 12 252 11 115 6 023 1 751

191

100

51 900

De acordo com o balanço, as necessidades hídricas médias anuais no pé da planta dos espaços
verdes públicos são de cerca de 45 718 m3, em ano médio.
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No que se refere aos espaços verdes privados, cuja área total a beneficiar é de cerca de 17,70 ha,
as necessidades hídricas médias anuais no pé da planta são de cerca de 74 238 m3
(Quadro 3.2.6).

Quadro 3.2.6 – Necessidades hídricas totais no pé da planta dos espaços verdes privados em ano
3

médio e seco (m )
Designação

Jan

Fev

Mar

Ano médio

133

239

149

270

Ano seco P(x<0,80)

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

1704 3 972 8 982 13 060 18 060 16 394

8 762 2 517

273

143 74 238

1924 4 818 10 161 14 563 19 895 18 049

9 780 2 843

309

162 82 748

Área a reflorestar
Neste tipo de regas, utilizam-se, normalmente, dotações que variam entre 50 e 65 m3/ha. Face à
localização geográfica do empreendimento e, sobretudo, face ao tipo de solos existentes litossolos (solos esqueléticos) - devem considerar-se duas regas anuais para este tipo de
ocupação do solo. Assim, para uma área total a beneficiar com a reflorestação de 53,20 ha, as
necessidades hídricas anuais totais da área a reflorestar deverão rondar os 7 000 m3, em ano
médio e 10 000 m3, em ano seco.

3.2.3.1.4. Estimativa das Disponibilidades Hídricas para Abastecimento Doméstico
Na linha dos objectivos definidos, o abastecimento de água ao empreendimento será assegurado
fundamentalmente por água superficial, prevendo-se, concomitantemente, reutilizar a água
residual tratada gerada no empreendimento e as escorrências da água de rega.
De forma sistemática, as origens de água ao Conjunto Turístico são:
1) Barragem de Santa Clara (AdP - Águas de Portugal, S.A.)
As necessidades de água para consumo urbano serão satisfeitas com água proveniente da
barragem de Santa Clara, cujo fornecimento será da responsabilidade da AdP;
2) Água residual tratada
As necessidades hídricas dos espaços verdes públicos e privados e da área a reflorestar
serão satisfeitas através da reutilização da água da ETAR do Empreendimento Turístico.
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3) Escorrências da água de rega
Para aproveitamento das águas de drenagem do campo de golfe e dos espaços verdes
existentes no empreendimento está considerada a construção de um açude a localizar na
ribeira da Lampreia, no limite Nascente da área de intervenção (cf. ponto 3.3 do presente
capítulo). Estas águas aproveitadas serão utilizadas na rega dos espaços verdes, públicos
e privados, como reforço da água residual tratada.

3.2.3.1.5. Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
A ETAR foi dimensionada para 3000 habitantes equivalentes (h.e.), sendo que numa primeira
fase poderá funcionar a meia carga.
O processo de tratamento seleccionado tem por base um sistema SBR, com possibilidade para
desnitrificação através de recirculação interna de parte do efluente rico em nitratos, proveniente
do tratamento biológico, por mistura com efluente bruto, que funcionará como fonte de carbono.
O sistema SBR caracteriza-se por ser uma variante avançada do sistema de lamas activadas. Os
reactores SBR constituem sistemas caracterizados por apresentarem uma operação faseada,
sequencial, em que, periodicamente, se repete o ciclo de operação.
Em termos de produção de lamas em excesso, o critério de dimensionamento do SBR, na sua
forma de arejamento prolongado, minimiza a produção de biomassa devido aos elevados tempos
de retenção celular.
A obra de entrada será constituída por uma unidade compacta, composta por um estágio de
remoção de sólidos em tamisador/compactador e um estágio de remoção de areias. Este
equipamento foi dimensionado para o caudal de ponta de horizonte de projecto de 80 m3/h. Os
sólidos e as areias são acondicionados em contentores e conduzidos a destino final para
Resíduos Sólidos Urbanos. O efluente é, por sua vez, conduzido para a estação elevatória inicial
(EEI).
Após

o

pré-tratamento

o

efluente

será

encaminhado

para

o

tanque

anóxico

de

equalização/desnitrificação (TE) por bombas submersíveis instalados na EEI. Na fase inicial do
projecto serão instaladas duas bombas (1 + 1) com a possibilidade de aumentar este número
para três (2 + 1) quando se atingir a plena carga de ocupação. As bombas terão capacidade
unitária para caudal ponta de 40 m3/h e altura manométrica de 9 m.c.a.
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Prevê-se ainda a instalação de um caudalímetro electromagnético na tubagem de compressão
das electrobombas.
O TE funcionará em condições anóxicas para possibilitar o processo de desnitrificação. Este
tanque será dimensionado para o horizonte de projecto, tendo as seguintes dimensões: Ø 10 m x
6,0 m altura total. O nível máximo (5,7 m) corresponderá ao over-flow que será ligado à linha de
descarga do Tanque de Água Tratada (TAT).
O tanque será equipado com um agitador submersível de 2,2 kW. Para as acções de manutenção
este equipamento será dotado de um sistema de elevação à superfície.
Este tanque tem reunidas as condições para o processo de desnitrificação. Funciona em
condições anóxicas, tem a entrada da necessária fonte de carbono (efluente fresco) e terá
recirculação de lamas do tratamento biológico através de um over-flow.
A transferência para o tanque biológico (TB-SBR) será feita através de bombas submersíveis
equipadas com camisa de refrigeração e instaladas no exterior do tanque. Este tipo de instalação
facilita a manutenção dos equipamentos sendo de vantagens notórias. As bombas serão
equipadas com conversor de frequência permitindo o controlo do caudal de recirculação para
desnitrificação.
O tanque SBR terá as mesmas dimensões que o tanque de equalização, tendo um volume útil
aproximado de 438 m3. Será equipado com um arejador flutuante de 15 kW e um misturador de
2,2 kW. Para optimizar sistema de arejamento será instalada uma sonda de oxigénio que
controlará o funcionamento do arejador. Desta forma, o arejador só funcionará quando a
concentração de oxigénio estiver abaixo do set-point estabelecido.
Ambos os tanques serão pré-fabricados e executados em aço vidrado.
Deste tanque será feita a recirculação de lamas ao TE por um over-flow ao nível de 5,4 m. Assim
sendo, a entrada de efluente no fundo do tanque provocará a saída de lamas activadas pelo overflow para o TE. Neste órgão será também feita a remoção de fósforo por precipitação química
com adição de cloreto de alumínio após o período de arejamento, mantendo apenas o agitador a
funcionar por um curto período de 10 minutos.
A descarga do efluente tratado será feita com uma válvula motorizada, montada ao nível de
5,2 m. A entrada do efluente no fundo do TB-SBR a partir do TE por bombagem, vai “obrigar” à
saída da água tratada a este nível.
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Do tratamento biológico, a água residual seguirá para a etapa subsequente de afinação de
qualidade, tendo em vista a sua reutilização na rega dos espaços verdes do Empreendimento
Turístico, o qual consiste na filtração, em filtros de areia sob pressão, e desinfecção por UV.
Previamente a este sistema, será instalado o TAT, pré-fabricado em aço vidrado. Para promover
a suspensão dos sólidos será instalado um agitador. Na base do tanque será feita uma descarga
de fundo que permitirá a limpeza do tanque. Os resíduos decantados serão encaminhados para a
EEI.
O over-flow de segurança ficará ao nível de 5 m, com descarga na linha de água, conjuntamente
com os over-flow do TE e do TB-SBR.
Para o sistema de desinfecção, optou-se por um sistema de raios UV, com filtração prévia. Este
processo evita a introdução de químicos como acontece com o processo de cloragem.
Para o sistema UV é necessário que o teor em sólidos na entrada não exceda as 20 mg/l, o que
obriga à instalação de um filtro para remoção de sólidos. O filtro é um equipamento que funciona
com pressão, logo prevê-se a instalação de uma central a montante do filtro com pressão
suficiente para introdução da água na rede.
Tanto o filtro como o sistema de UV serão dimensionados para um caudal máximo de 20 m 3/h,
havendo a possibilidade de duplicar estes equipamentos quando se prever atingir metade da
carga populacional.
A água residual tratada, em condições de ser reutilizada, será enviada para as lagoas de
armazenagem de água do Empreendimento Turístico, enquanto o caudal de retrolavagem do filtro
será encaminhado para a EEI.
O espessamento e desidratação de lamas serão feitos num sistema Volute Dehydrator da
AMCON é uma tecnologia japonesa que oferece grandes vantagens na gestão de lamas
provenientes de tratamento biológico, já que este sistema tem a grande vantagem de integrar
num único equipamento as etapas de espessamento e desidratação.
As lamas em excesso, decantadas, serão retiradas do TB-SBR e encaminhadas para o Volute de
onde saem desidratadas. Tal como nos restantes sistemas, este necessita igualmente de adição
de polielectrólito.
As soluções de tratamento das águas residuais propostas permitirão não só o cumprimento das
normas de descarga de águas residuais no meio receptor (Anexo XXVIII do Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de Agosto, e Quadro 1 do Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho),
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quando for esse o caso, assim como, as normas de qualidade da água destinada à rega (Anexo
XVI do Decreto-Lei n.º 236/98).
As necessidades de água para consumo urbano serão satisfeitas por adução a partir da rede
pública da responsabilidade da Águas do Algarve, S.A., até um reservatório principal, constituído
por duas células, tipo GLS (Glass Lined Steel) de cor branca, de secção circular com 4,5 m de
altura e 15,0 m de diâmetro, com cerca de 1500 m3 de capacidade, localizado junto à rotunda 02,
a partir do qual serão abastecidos 6 reservatórios secundários, do mesmo tipo, de secção circular
com 3,0 m de altura e 11,0 m de diâmetro, com cerca de 250 m3, localizados e referentes ao
abastecimento independente de cada aldeamento, cumprindo assim as exigências legislativas
deste tipo de empreendimento.
O reservatório principal será complementado por um sistema de tratamento secundário, por
filtração e desinfecção com cloro, tendo acoplado uma central hidropressora de pressão constante
e velocidade variável, suportada por gerador de emergência. Para o bom funcionamento deste
sistema prevê-se a instalação de bomba de recirculação da água do reservatório, controlador de
cloro e sistema de dosagem de cloro.
A rede de abastecimento de água potável irá abastecer os consumos domésticos e não
domésticos, formados por todos os dispositivos prediais, incluindo os de serviço às piscinas
públicas e serviços de limpeza, estimados para as edificações dos aldeamentos e dos serviços do
empreendimento, excluindo o sistema de rega dos espaços verdes públicos e privados, mas
também todo o sistema de combate à incêndios do conjunto turístico, constituído por marcos de
incêndio situados exclusivamente nos arruamentos interiores dos aldeamentos, do heliporto e da
zona junto aos equipamentos de apoio e serviços do empreendimento.
O dimensionamento da capacidade do reservatório principal teve por base que a rede de
abastecimento de água potável para consumo doméstico irá abastecer uma capitação média de
300 l/habitante.dia, para uma população estimada de 3 000 habitantes, sendo previsto uma
reserva para combate a incêndios, considerado com grau de risco 3, de 200 m3.
A rega dos espaços verdes será garantida através da reutilização da água residual tratada gerada
na ETAR do empreendimento e das escorrências da água de rega que drenam para a ribeira da
Lampreia, no troço desta ribeira que atravessa a área do empreendimento. Para aproveitamento
das águas de drenagem do campo de golfe e dos espaços verdes do empreendimento, atrás
referido, foi considerada a construção de um açude a localizar na ribeira da Lampreia, no limite
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Nascente da área de intervenção, ao qual se faz referência mais pormenorizada no capítulo 3.3.4
do presente relatório.
O sistema de abastecimento de água residual tratada foi dimensionado de forma a servir todas as
necessidades de rega dos espaços verdes públicos e privados e da área a reflorestar previstos
em todo o conjunto turístico. A qualidade do efluente final deverá estar de acordo com o DecretoLei n.º 152/97, de 19 de Junho, que regulamenta as normas de descarga em meios receptores,
classificados como zonas sensíveis, nomeadamente: Sólidos Suspensos Totais (mg/l) < 35;
Carência Bioquímica de Oxigénio (mgO2/l) < 25; Carência Química de Oxigénio (mgO2/l) < 125;
Óleos e Gorduras (mg/l) < 10 e Azoto Total (mg/l) <15.
Os balanços mensais elaborados em ano médio (Quadro 3.2.7) demonstram que a quantidade de
água residual tratada produzida na ETAR (91 833 m3) é suficiente, em cada mês do período
húmido (Outubro a Abril), para fazer face aos requisitos hídricos totais exigidos, produzindo-se
nesses meses um superavit que será armazenado nos Lagos n.º 1 e n.º 2.

Quadro 3.2.7 – Balanço Hídrico da Irrigação no Empreendimento Turístico

Meses

Necessidades para
rega de espaços
verdes (públicos,
privados e área
florestal)
3
(m )
A

Disponibilidades
Água
tratada da
ETAR *

Reutilização de
escorrências de rega e
outras perdas de água**

3

(m )
B

Vol. água
captada no
Açude

3

3

(m )
C

(m )

Jan.

215

4741

72

0

Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.

386
2752
6420
15013
21601

4480
8076
7782
7987
10928

130
927
2161
4887
7105

0
0
2000
4000
7000

Jul.

30181

11239

9825

9000

Ago.

28490

11299

8919

8000

Set.

15658

7936

4767

4700

Out.

5567

7862

1369

422

Nov.

441

4812

149

Dez.

231

4692

78

Total

126 956

91833

46540

35122

Fonte: * - Estudo Prévio da ETAR; ** - Estudo Prévio do Açude da Lampreia – Rev01
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No período estival regista-se o importante contributo da reutilização das escorrências a partir do
açude da Lampreia que permitem equilibrar o balanço.
No início de Maio, em que as necessidades hídricas dos espaços verdes começam a ser
superiores à produção de água residual tratada, será necessário recorrer à água das escorrências
de rega que, no mês anterior, começaram a ser captadas no açude da Lampreia e armazenadas
nos Lagos n.º 1 e n.º 2. Garante-se, assim, que no início de Julho estarão disponíveis os
quantitativos requeridos para os meses de estiagem.
A construção do Conjunto Turístico será faseada, sendo numa primeira fase construídas as infraestruturas gerais e requisitos mínimos obrigatórios do Conjunto Turístico, incluindo o Centro
Hípico, uma vez que é proposto como ponto de interesse para o turismo.
Numa segunda fase, será construído o Aldeamento Turístico I bem como os elementos
complementares de interesse turístico, como o heliporto, clube de bowling, etc., dado que
constituem mais valias para os primeiros utentes do empreendimento, e posteriormente, serão
construídos os restantes Aldeamentos Turísticos II a VI, de um modo sequencial e cronológico.
Prevê-se que a fase de construção do Conjunto Turístico dure cerca de 96 meses (8 anos).

3.2.3.2. Campo de Golfe
3.2.3.2.1. Características Gerais
Integrado no Empreendimento Turístico de Diogo Martins, numa área interior da propriedade da
Herdade do Cerro Alto, demarcada pelos aldeamentos e restantes infra-estruturas do
Empreendimento Turístico, pelo loteamento e pelas parcelas de terreno a reflorestar na periferia
da propriedade, foi projectado um campo de golfe com 18 buracos. Devido às suas dimensões
(Quadro 3.2.8) este campo de golfe, enquadra-se na lista de projectos obrigatoriamente a
submeter a procedimento de AIA, nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, pelo que foi sujeito a um
EIA próprio, nomeadamente, o EIA do Campo de Golfe de Diogo Martins (TECNINVEST, 2005),
ao qual se recorreu para a elaboração do presente capítulo. Este EIA foi já submetido a processo
de AIA (processo n.º 1471), tendo recebido uma DIA favorável condicionada em 9 de Maio de
2006.
O campo de golfe foi projectado e será construído em conformidade com as normas definidas pela
United States Golf Associaciation (USGA).
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Quadro 3.2.8 – Principais características do Campo de Golfe do Empreendimento Turístico de Diogo
Martins
Características

Valor

Número de buracos

18

Par

72

Comprimento total (m)

6 080

Área total de implantação (ha)

94,58

Área adjacente (não regada)
(ha)

61,52

Área total a regar (ha)

33,06

Área de “fairways” (ha)

16,87

Área de “rough” (ha)

14,71

Área de “tees” (ha)

0,45

Área de “green” (ha)

1,03

Fonte: EP-Rev04, Quadro 7.1 (pag. 62 do Volume I)

Associado ao campo de golfe, existirá a academia de golfe, com um campo de treino com “driving
range” e “putting green”, bem como, o clube de golfe, equipado com loja, bar e restaurante. Para
além da academia e do clube de golfe, existirá um edifício destinado às instalações de
manutenção que integram o armazenamento dos produtos de manutenção dos “green” e dos
equipamentos e a recarga dos “buggies” eléctricos. O equipamento de controlo do sistema de
irrigação ficará, também, localizado nestas instalações.
Conforme já indicado, o campo de golfe tem 6 080 m de comprimento e uma área total de
implantação de 94,58 ha, mas dos quais apenas cerca de um terço (33,06 ha) correspondem a
áreas de jogo (“greens”, “tees”, “roughs” e “fairways”), sendo a restante área de florestação ou
natural. Os 18 buracos estão subdivididos em dois grupos de nove buracos, ambos terminando
próximo do clube de golfe.
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A opção pela construção de um campo com 18 buracos em detrimento de um campo menor
(9 buracos) prende-se com o duplo objectivo que se pretende alcançar com este equipamento,
nomeadamente:
proporcionar um campo de golfe flexível em termos de estratégia de jogo, com
potencialidades para a prática do golfe, desde o praticante amador ao mais experiente,
constituindo desta forma um potencial turístico para o concelho de Mértola;
colocar o futuro campo a instalar em Mértola num nível de qualidade equivalente ao dos
grandes campos de golfe existentes em Lisboa e no Algarve, de forma a tornar possível o
seu enquadramento nessa rede de campos de golfe, já que o praticante experiente quando
se desloca para jogar golfe, normalmente, percorre um circuito constituído por diversos
campos.
definir um campo utilizável pelos turistas oriundos da Europa do Norte em que só se joga em
campos de 18 buracos
conseguir com os outros empreendimentos projectados para um raio de cerca de 100 km
um conjunto de oferta de vários campos onde seja possível os turistas fazerem circuito,
aumentando assim a possibilidade de permanência no empreendimento

3.2.3.2.2. Avaliação das Necessidades de Água para Rega do Campo de Golfe
A informação que a seguir se apresenta relativamente às necessidades hídricas para a rega do
campo de golfe do Empreendimento Turístico em Diogo Martins constitui uma súmula do trabalho
que é apresentado no Volume I do EP-Rev04, e de informação adicional fornecida pela equipa
projectista, sobre as necessidades específicas de cada um dos tipos de área de jogo.
A área total a beneficiar com sistemas de rega no Campo de Golfe é de 33,06 ha (ver Quadro
3.2.8), distribuídos pelos “greens” (1,03 ha), “tees” (0,45 ha), “fairways” (16,87 ha) e “roughs”
(14,71 ha), o que corresponde a, aproximadamente, um terço da sua área total de implantação
(94,58 ha).
O método utilizado para a determinação das necessidades hídricas para rega é o de PenmanMonteith que actualmente é reconhecido como sendo o método que fornece dados mais precisos.
Esta metodologia passa pela determinação das necessidades úteis de rega no pé da planta, com
base num conjunto de factores, como sejam, a capacidade utilizável do solo e da dotação útil, os
elementos climáticos e o balanço hídrico do solo (Quadros 3.2.9 e 3.2.10).
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Quadro 3.2.9 – Dotações mensais e anuais requeridas no pé da planta para a Alternativa I (1971 a
2006), para os “greens, tees, fairways e roughs” em mês e ano médio (em mm/ha)
Designação

Zona
"Greens"

Água no solo
“Tees” e “Fairways”
(início)
“Roughs”
"Greens"
ETP Penman “Tees” e “Fairways”
“Roughs”
"Greens"
Kc
“Tees” e “Fairways”
“Roughs”
"Greens"
Ec
“Tees” e “Fairways”
“Roughs”
"Greens"
P
“Tees” e “Fairways”
“Roughs”
"Greens"
p-Ec
“tees” e “fairways”
“Roughs”
"Greens"
Nº de regas
“tees” e “fairways”
“Roughs”
"Greens"
Regas
“tees” e “fairways”
“Roughs”
"Greens"
Água no solo
“tees” e “fairways”
(final)
“Roughs”

Jan.
85,0

Fev.
85,0

Mar.
85,0

Abr.
85,0

Mai.
42,1

Jun.
55,3

Jul.
79,2

Ago.
47,5

Set.
36,5

Out.
44,0

Nov.
42,3

Dez.
42,3

Ano
-

85,0

85,0

85,0

85,0

46,4

59,0

86,4

49,6

30,9

46,2

46,2

46,2

-

85,0
30,1
29,9
30,1
0,6
0,55
0,35
18,1
16,4
10,5
65,5
65,5
65,5
85,0

85,0
40,5
41,2
40,5
0,6
0,55
0,35
24,3
22,7
14,2
57,4
57,4
57,4
85,0

85,0 85,0
73,9 101,1
72,7 102,0
73,9 101,1
0,9
0,9
0,85 0,85
0,4
0,4
66,5 91,0
61,8 86,7
29,5 40,4
45,5 48,1
45,5 48,1
45,5 48,1
-21,0 -42,9
-38,6
85,0 42,1

85,0
137,4
140,3
137,4
0,95
0,9
0,45
130,6
126,3
61,8
29,6
29,6
29,6
-101,0
-96,7
-32,2
2
2
114,1
109,2
55,3

52,8
177,5
175,4
177,5
0,95
0,9
0,45
168,7
157,9
79,9
21,4
21,4
21,4
-147,3
-136,5
-58,5
3
3
1
171,2
163,9
40,0
79,2

34,3
206,9
204,5
206,9
1,0
1,0
0,5
206,9
204,5
103,5
3,9
3,9
3,9
-203,0
-200,6
-99,6
3
3
2
171,2
163,9
80,0
47,5

14,7
184,7
185,1
184,7
1,0
1,0
0,5
184,7
185,1
92,3
2,5
2,5
2,5
-182,2
-182,6
-89,8
3
3
2
171,2
163,9
80,0
36,5

0,7
126,8
126,7
126,8
1,0
0,9
0,45
126,8
114,0
57,0
20,1
20,1
20,1
-106,7
-93,9
-36,9
2
2
1
114,1
109,2
40,0
44,0

3,8
78,0
77,8
78,0
0,9
0,85
0,4
70,2
66,1
31,2
68,5
68,5
68,5
-1,7
42,3

3,8
40,5
40,3
40,5
0,6
0,55
0,35
24,3
22,2
14,2
73,4
73,4
73,4
42,3

3,8
28,3
27,5
28,3
0,6
0,55
0,35
17,0
15,1
9,9
71,9
71,9
71,9
85,0

-805,6
-748,9
-317,1
13
13
6
741,9
710,1
240,0
-

85,0

85,0

85,0

46,4

5,0

86,4

49,6

30,9

46,2

46,2

46,2

85,0

-

85,0

85,0

85,0

85,0

52,8

34,3

14,7

0,7

3,8

3,8

3,8

85,0

-

Fonte: EP-Rev04, Quadros 7.5 a 7.7 (pag. 70 do Volume I)

Quadro 3.2.10 – Dotações mensais e anuais requeridas no pé da planta para a Alternativa I (1971 a
2006), para os “greens, tees, fairways e roughs” em mês e ano seco (em mm/ha)
Designação

p-Ec

Nº de regas

Regas

Zona

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Ano

"Greens"

-

-

-28,6

-51,7

-109,7

-166,5

-226,3

-195,6

-107,6

-12,0

-

-

-897,9

-

-

-22,9

-47,1

-107,0

-138,5

-223,6

-191,2

-98,8

-5,7

-

-

-834,7

“Roughs”

-

-

-

-

-40

-70

-111

-91

-38

-

-

-

-353,4

"Greens"

-

-

-

1

2

3

4

3

2

-

-

-

15

-

-

-

2

3

4

3

2

-

-

-

14

“Roughs”

-

-

-

-

-

1

3

2

1

-

-

-

7

"Greens"

-

-

-

57

114

171

228

171

114

-

-

-

855

-

-

-

110,5

165,8

221,0

165,8

110,5

-

-

-

773,6

-

-

-

-

43,3

130,0

86,6

43,3

-

-

-

303,2

“Tees” e
“Fairways”

“Tees” e
“Fairways”

“Tees” e
“Fairways”
“Roughs”

-

Fonte: EP-Rev04, Quadros 7.8 a 7.10 (pags. 70 e 71do Volume I)
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Consideraram-se valores médios de coeficientes culturais para “greens, tees e fairways”, em
relação aos valores de coeficientes culturais dos “roughs”, estes foram definidos da mesma forma
no entanto estão à parte dos anteriores devido a serem valores mais baixos; ambos foram
definidos de acordo com o estudo “Consumo de Água para Rega do Empreendimento de
Alqueva”; pelo ex-IEADR, para o Bloco de Rega do Ardila (Quadros 3.2.11 e 3.2.12), que se
consideraram válidos para a situação em estudo, pela sua proximidade geográfica e pelas suas
características sensivelmente semelhantes às que se fazem sentir em Diogo Martins.

Quadro 3.2.11 – Coeficientes culturais (Kc) para os “Greens, Tees e Fairways”
Vegetação

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abri

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Relva (1)

0,85

0,55

0,55

0,55

0,55

0,85

0,85

0,90

0,95

1,00

1,00

0,90

Profundidade radicular máxima – 1,0 m
Ciclo Cultural: Inicio – 01/01; Fim – 31/12; Duração – 365 dias
Fonte: EP-Rev04, Quadro 7.3 (pag. 68 do Volume I)
(1)

Média ponderada de acordo com a área representativa de cada espécie a regar no interior do Campo de Golfe (“greens, tees e
fairways”).

Quadro 3.2.12 – Coeficientes culturais (Kc) para os “Roughs”
Área de jogo

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abri

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

“Roughs”

0,40

0,35

0,35

0,35

0,35

0,40

0,40

0,45

0,50

0,50

0,50

0,45

Fonte: EP-Rev04, Quadro III.1 (Anexo III do Volume I)

Com base na metodologia aplicada determinaram-se necessidades hídricas anuais nos “greens”
de 7 419 m3/ha e de 8 550 m3/ha, respectivamente, em ano médio e em ano seco com período de
retorno de 5 anos (Px < 0,80). O valor máximo mensal (1 712 m3/ha e 2 280 m3/ha,
respectivamente) é atingido em Julho.
As necessidades hídricas anuais nos “tees e fairways” são inferiores, situando-se nos 7 101 m3/ha
e de 7 736 m3/ha, respectivamente, em ano médio e em ano seco (Px < 0,80). O valor máximo
mensal (1 639 m3/ha e 2 221 m3/ha, respectivamente) é, também, atingido em Julho.
Para os “roughs” a quantidade de água necessária para colmatar as necessidades hídricas anuais
em ano médio e seco (Px < 0,80), é de 2 400 m3/ha e 3 032 m3/ha, respectivamente. O valor
máximo é atingido em Julho com cerca de 800 m3/ha e 1 300 m3/ha, respectivamente para o ano
médio e seco (Px < 0,80).
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As necessidades hídricas diárias no pé da planta, em ano médio, são em média de cerca de
452 m3/dia (pág. 72, do Vol. I, do EP-Rev04). Da aplicação destes valores, no período de 35 anos
considerado na simulação (1971/2006) resulta que, para a área total a regar do campo de golfe
(33,06 ha), as necessidades hídricas totais anuais no pé da planta atingem os 164 947 m3 e os
183 854 m3, respectivamente, em ano médio e seco (Quadro 7.12, pag. 73 do Vol. I do EPRev04).
Salienta-se que as necessidades hídricas médias anuais em campos de golfe localizados no
Algarve com dimensões, sensivelmente, semelhantes às dimensões do campo de golfe de Diogo
Martins, são de cerca de 6 000 a 7 000 m3/ha (600 a 700 l/m2/ano), respectivamente, em ano
médio e seco (com período de retorno de 5 anos), donde resultam necessidades hídricas anuais
totais de cerca de 200 000 a 230 000 m3 (pág. 72, do Vol. I, do EP-Rev04). Este facto resulta das
fortes medidas de protecção do recurso hídrico de que foi dotado o presente projecto
relativamente à sua anterior concepção (Revisão 02), concretizadas, entre outros aspectos, por
uma escolha criteriosa do tipo de espécies a utilizar, nomeadamente, nos “roughs”, caracterizadas
por baixas necessidades hídricas, e que, como se pode observar, tiveram forte impacto na
redução dos consumos. No caso da Alternativa I permitem diminuir substancialmente as
necessidades hídricas totais no pé da planta em 30%, que diminuíram dos anteriores 236 364 m3
para os actuais 164 947 m3, em ano médio para o período de 1971 a 2006.
Tal como se pode observar no Quadro 3.2.13, as necessidades hídricas médias mensais para o
campo de golfe na origem do sistema (albufeira), no período considerado (1971/2006), atingem
um mínimo em Janeiro, com cerca de 443 m3, e um máximo no mês de Julho, com cerca de
54 923 m3, enquanto as necessidades hídricas médias globais anuais são da ordem de
215 020 m3.

3

Quadro 3.2.13 – Necessidades hídricas totais mensais e anuais (em m ) para rega do Campo de Golfe
do Empreendimento Turístico em Diogo Martins, (Alternativa I), no período considerado na simulação
(1971/2006)

Mês

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Ano

Ano Médio

6 387

1163

558

443

667

6 724

11 279

22 656

39 837

54 923

48 537

21 846

215 020

Fonte: Quadro 7.14, pág. 75, do Vol. I, do EP-Rev04
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Os valores das necessidades hídricas anuais no período considerado na simulação (1971/2006)
apresentam uma considerável amplitude de variação, entre um mínimo de 180 367 m3 e um
máximo de 259 022 m3 (Quadro I.3, do Anexo I, do Vol. II, do EP-Rev04, que se apresenta no
Quadro III.1 no ANEXO III do presente relatório).
Em ano seco (com período de retorno de 5 anos) as necessidades hídricas globais anuais
aumentam para cerca de 239 661 m3 (pág. 76, do Vol. I, do EP-Rev04).

3.2.3.2.3. Estimativas das disponibilidades hídricas para a rega do Campo de Golfe
Dar-se-á em seguida conta dos resultados da análise de disponibilidades hídricas na região
envolvente à Herdade do Cerro Alto onde se localiza o campo de golfe do Empreendimento
Turístico em Diogo Martins, constantes dos capítulos 9 e 10 do Vol. I do EP-Rev04.
Entre as possíveis origens de água para rega equacionou-se, fundamentalmente, a utilização de
águas superficiais da ribeira da Lampreia, através de um sistema de regularização das águas
desta ribeira e de adução dessas águas ao Campo de Golfe, para o qual foi desenvolvido o
respectivo Estudo Prévio em avaliação no presente EIA.
A hipótese de utilização de águas subterrâneas foi, também, explorada como potencial
complemento às águas superficiais mas, como se irá mostrar adiante, dados os fracos recursos
existentes na zona foi abandonada, no que concerne à definição do sistema de adução de água
ao campo de golfe.

Disponibilidades hídricas superficiais (ribeira da Lampreia)
Cálculo das Afluências à Secção da Barragem
Recordando um pouco do que foi a evolução do Estudo Prévio do Sistema de Adução de Água
para a Rega do Campo de Golfe ao nível da análise das disponibilidades hídricas de águas
superficiais, é importante referir que desde o início dos primeiros estudos (no ano de 2000), que
se concluiu que, entre as principais linhas de água existentes na zona envolvente do
empreendimento, apenas as ribeiras do Vascão e da Lampreia dispunham de recursos hídricos
suficientes para satisfazer as necessidades do empreendimento (este tema é apresentado em
detalhe no Cap. 2.3, “Antecedentes do Projecto”), pelo que foi sobre elas que os estudos iniciais
do projecto incidiram.
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No entanto, dado que não foi considerado aceitável, do ponto de vista ambiental, a utilização das
águas da ribeira do Vascão devido aos potenciais impactes negativos não compensáveis que daí
poderiam resultar, apenas se retém no presente relatório a análise das disponibilidades hídricas
na ribeira da Lampreia. Os estudos hidrológicos desta ribeira incidiram desde o início sobre a
secção situada junto ao monte de A-da-Gorda, por apresentar muito boas características para os
fins em vista, nomeadamente, por possuir boas características para a implantação de uma
barragem, capaz de criar uma albufeira com suficiente capacidade de armazenamento para os
fins em vista e localizada a uma cota mais elevada do que a do empreendimento permitindo que a
adução se faça de modo gravítico, sem necessidade de incorrer em gastos energéticos.
De acordo com informações transmitidas pelo projectista durante a pesquisa de potenciais locais
para a construção desta barragem verificou-se que as secções situadas a montante da secção de
A-da-Gorda possuíam bacias demasiado pequenas e os locais a jusante desta secção estavam
demasiado próximos do campo de golfe não permitindo a adução por via gravítica. Para além
destas vantagens o local seleccionado minimizava os impactes geomorfológicos, uma vez que era
o que apresentava menores movimentações de terras em virtude da forma do vale nesse local.
As afluências anuais na secção da futura barragem de Á-da-Gorda, no período de 35 anos
considerado, serão de cerca de 970 000 m3, em ano médio (Quadro 3.2.14 e Quadro III.2 do
ANEXO III), e de 133 000 m3 e de 0 m3, em anos secos (com probabilidades de ocorrência de 0,2
e 0,05, respectivamente) (pag. 104, Vol I do EP-VER 04)

Quadro 3.2.14 – Escoamentos mensais e anuais, em ano médio, estimados na secção da barragem de
3

Á-da-Gorda (período 1971/2006) (m )
Período 1971/2006

Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Total
Anual
(hm3)

Média

16 517

104 802

333 602

210 078

174 146

95 619

24 876

8 483

39

20

1 184

197

969 563

Mínimo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Máximo

417 730

921 767

2 666 565

1 430 638

1 291 164

447 074

214 043

169 336

690

690

41 428

5 178

4 621 264

Fonte: Quadro I.1, Anexo I, do Vol. II, do EP-Rev04

Evaporação
A estimativa da evaporação na albufeira e nos sete lagos existentes no interior do
empreendimento, que apresentam um funcionamento conjunto, foi realizada a partir dos registos
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da evaporação mensal registada em evaporímetros Piche nas estações meteorológicas de
Mértola e Ameixial, no período de 1971 a 2006, no caso da Alternativa I (Quadro I.1.1 do Anexo I
do Vol. II do EP-Rev04). Estes valores foram transformados em valores de tinas de classe A
através de expressões de correlação disponíveis na bibliografia. Em termos de cálculo foi
considerada uma profundidade média diária dos lagos existentes no interior do empreendimento
de cerca de 80% da sua profundidade total.
Estimaram-se, como volume anual evaporado, 144 737 m3, em média, com um valor máximo de
176 901 m3. No que se refere à distribuição verifica-se que, em termos médios, a evaporação é
nula entre Novembro e Março e apresenta o seu valor máximo em Julho, com um valor de
35 986 m3.

Caudais Ambientais
Na sequência da determinação no âmbito do presente EIA, dos volumes médios anuais, bem
como, da respectiva distribuição mensal dos volumes que deverão ser libertados a partir da
albufeira de forma a garantir o caudal ecológico, estes foram integrados na simulação da
exploração da albufeira no EP-Rev04, no sentido de avaliar a capacidade total que garanta o
cumprimento do caudal ecológico.
Da análise dos elementos fornecidos para o cálculo do caudal ecológico na secção da barragem
de Á-da-Gorda destacam-se os seguintes:
em ano médio, o volume anual a libertar a partir da albufeira exclusivamente para este fim é
de 260 788 m3;
em ano seco, o volume a libertar será o volume em ano médio multiplicado pela relação
entre os escoamentos em ano seco e ano médio na secção da barragem. Este volume foi
estimado em 36 312 m3; e
os volumes de água a libertar pela barragem concentram-se nos meses de Inverno, em
especial nos meses de Dezembro a Março, o que coincide com o período em que se
registam as maiores afluências à barragem.

Com base no acima exposto pode concluir-se que o cenário mais desfavorável corresponderá à
situação de ano muito seco em que as afluências de Inverno não são sequer suficientes para
garantir o caudal ecológico para a situação de ano seco.
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No Quadro III.3 do ANEXO III apresentam-se os volumes a reservar para o caudal ecológico.

Curvas de Áreas Inundadas e Volumes Armazenados nas Albufeiras
Para simular a variação dos volumes armazenados (V) e das áreas inundadas (A) com a cota do
nível de água (Z) na albufeira da barragem de Á-da-Gorda foram definidas as seguintes curvas, a
partir do levantamento topográfico (à escala 1:5 000) do local das albufeiras (pag. 39 do Vol. II do
EP-Rev04):
Curva: cotas – áreas inundadas: A = 1575,7 (Z-238,8) 1,8854
Curva: cotas – volumes armazenados: V = 679,82 (Z-238,8) 2,8004
Curva: áreas – volumes: A = 19,287 V 0,6742

No Quadro 3.2.15 apresentam-se os valores das áreas inundadas e volumes armazenados, em
função da cota do nível de água, para a albufeira da barragem de A-da-Gorda. De referir que na
topografia disponível as curvas de nível estão afastadas de 5 m tendo sido efectuadas
interpolações para determinar valores em cada metro.
Na Figura 3.2.1 apresentam-se graficamente esses valores, bem como as curvas de áreas
inundadas e volumes armazenados obtidos por ajuste de uma função do tipo y = axb.

Quadro 3.2.15 – Barragem de Á-da-Gorda – Curvas de áreas e volumes armazenados
Cotas
(m)

Áreas
(m2)

Perím.
(m)

Vol. arm. Vol. acum.
acum.(m3)
útil (m3)

260
504.422
4.869
3.694.076 3.565.751
259
465.461
4.643
3.209.134 3.080.809
258
426.500
4.416
2.763.154 2.634.829
257
387.539
4.190
2.356.134 2.227.809
256
348.578
3.963
1.988.076 1.859.751
255
309.617
3.737
1.658.978 1.530.653
254
274.294
3.531
1.367.023 1.238.698
253
238.970
3.325
1.110.391
982.066
252
203.647
3.118
889.083
760.758
251
168.323
2.912
703.098
574.773
250
133.000
2.706
552.436
424.111
249
115.000
2.453
428.436
300.111
248
97.001
2.199
322.435
194.110
247
79.001
1.946
234.434
106.109
246
61.002
1.692
164.433
36.108
245
43.002
1.439
112.431
244
34.719
1.186
73.570
243
26.437
933
42.992
242
18.154
680
20.697
241
9.872
427
6.684
240
1.589
174
953
238,8
0
0
Nota: o volume morto é de cerca de 129 000 m 3.

Fonte: Quadro 4.3, do Vol. II, do EP-Rev04
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Barragem de A-da-Gorda - Curvas de áreas inundadas e
volumes armazenados
600

4.500

Volumes armazenados

4.000

Áreas inundadas

3.500

500
400

S=1575,7 (Z-238,8)1,8854
R2=0.9916

3.000
2.500

300

2.000
200
V=679,82 (Z-238,8)2,8004
R2=0.9989
100

1.500
1.000

Área inundada (1000x m2)

Volume armazenado
(1000x m3)

5.000

500
000
235

240

245

250

255

260

000
265

Cotas (m)

Barragem de A-da-Gorda - Curvas de áreas inundadas e
volumes armazenados
600.000

Área inundada (m2)

500.000
400.000
300.000

S = 19.287V0.6742
R2 = 0.9955

200.000
100.000
000
0.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Volume armazenado (m3)
Fonte: Figura 4.1, do Vol. II, do EP-Rev04

Figura 3.2.2 – Barragem de Á-da-Gorda. Curvas de áreas inundadas e volumes armazenados

Simulação da Exploração da Albufeira
O estudo de simulação da exploração da albufeira de A-da-Gorda visa a definição da capacidade
de armazenamento desta albufeira de forma a assegurar, com as garantias adequadas, o
fornecimento de água para a rega do Campo de Golfe do Empreendimento Turístico em Diogo
Martins.
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Este estudo baseou-se num modelo de simulação que considerou os seguintes aspectos:
necessidades hídricas mensais e anuais para a rega do campo de golfe;
disponibilidades hídricas mensais e anuais na secção da ribeira da Lampreia onde se
localiza a barragem;
evaporação na albufeira e nos lagos;
características da albufeira da barragem de A-da-Gorda e nos lagos (curvas de áreas
inundadas e volumes armazenados);
volume reservado para o caudal ecológico.

As questões relacionadas com as necessidades hídricas do empreendimento, disponibilidades
hídricas, evaporação nas albufeiras e curvas de áreas inundadas e volumes armazenados na
albufeira já foram analisadas nos capítulos anteriores.
O proponente solicitou como critério de dimensionamento que os pedidos de rega fossem
integralmente satisfeitos, uma vez que a taxa de ocupação dos alojamentos depende do estado
de manutenção das áreas de jogo. Admitiu-se, assim, que ocorre uma falha no fornecimento de
água para rega quando o armazenamento garantido para rega no início do mês de Abril é inferior
a 80% do valor de referência. Este valor de referência, 337 624 m3 (pag. 44 do Vol. II do EPRev04), é superior às necessidades médias para rega nos meses mais secos que se seguem
incluindo, ainda, as perdas por evaporação na albufeira e nos lagos.
De forma a avaliar a variação do volume útil em função da garantia de fornecimento de água para
rega, realizaram-se várias simulações, apresentando-se no Quadro 3.2.16 os resultados obtidos.

Quadro 3.2.14 – Garantia de fornecimento em função do volume útil (Alternativa I)
Volume
(1)
útil
3
(m )
1 100 000
1 000 000
932 000
800 000
700 000
(1)

Nº de anos com falhas para uma dada garantia de
fornecimento de água para rega
90%
80%
70%
60%
50%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
4
3
1
0
0
6
5
4
3
2

Albufeira de Á-da-Gorda + lagos; Fonte: Quadro 4.4 do Vol. II do EP-Rev04 (pag. 46)
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Tal como se pode observar no Quadro 3.2.16, o conjunto formado pelas albufeiras e pelos lagos
deverão possuir, respectivamente, uma capacidade de armazenamento útil mínima de 932 000 m3
para atingir garantias de 80% no fornecimento de água para rega.
Analisando os resultados obtidos na simulação de exploração verifica-se que, face às
necessidades hídricas do Campo de Golfe, na opção de construção da Alternativa I da barragem
de Á-da-Gorda, cuja albufeira possuirá uma capacidade de armazenamento útil de 870 000 m3 (a
que acrescem os cerca 62 000 m3 provenientes dos lagos existentes no interior do
empreendimento, perfazendo um volume útil total do sistema de 932 000 m3), conseguindo-se
nesta situação que ocorram apenas 3 anos no período da simulação (35 anos) em que não é
fornecida a totalidade das necessidades de água para rega. Ainda assim as restrições de
fornecimento de água para regar verificadas nestes três anos são mínimas, correspondendo a
cerca de 2%, 29% e 7% das necessidades, o que se considera pouco significativo e, por isso,
aceitável num período de 35 anos sem outras falhas (pag. 45 do Vol. II do EP-Rev04).
Dada que a adução dos caudais regularizados será feita graviticamente, nesta alternativa, os
encargos de exploração serão nulos.
No Quadro 3.2.17 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos através da simulação da
exploração das albufeiras.

Quadro 3.2.17 – Resumo dos resultados obtidos através da simulação da exploração da albufeira
(excluindo a água proveniente das lagoas existentes no interior do empreendimento)
3

Volume médio anual (m )
Evaporado

Descarregado na Barrag. / Reservatório

Armazenado

Fornecido ao Campo de Golfe

144 737

372 752

582 436

460 541

Fonte: Quadro 4.6 do Vol. II do EP-Rev04

Síntese da Simulação da Exploração da Albufeira
De acordo com os resultados obtidos verifica-se que, face às necessidades hídricas para a rega
do campo de golfe, considerando uma albufeira com 870 000 m3 de volume útil (Alternativa I),
ocorrem apenas três anos em que se fornece menos de 100% (98%, 71% e 93%) das
necessidades de água, o que foi considerado pouco significativo e, por isso, aceitável num
período de 35 anos sem outras falhas (pag. 47 do Vol. II do EP-Rev04).
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Disponibilidades hídricas subterrâneas
De acordo com a análise das disponibilidades hídricas subterrâneas realizada no âmbito do EPRev04 (Cap. 10 do Vol. I), foram identificadas na área envolvente do projecto, dois tipos de
aquíferos:
a) Aquíferos fissurados, relacionados com a fracturação do substrato rochoso;
b) Aquíferos porosos, relacionados com a cobertura de material aluvionar.

O sistema fissurado identificado na região apresenta geometria irregular, de difícil definição, e está
ligado aos sistemas de diaclasamento da formação do Flysh carbónico. As propriedades
hidráulicas destes sistemas são muito heterogéneas, dependendo, fortemente, da facturação do
maciço rochoso e da natureza do preenchimento dessas mesmas fracturas.
No local em estudo, a existência deste tipo de aquíferos é denunciada claramente pela existência
de uma nascente e oito furos de captação produtivos (Figura 3.2.3).

Figura 3.2.3 – Esquema de localização dos furos

O desenvolvimento desta avaliação baseou-se num relatório de ensaios de bombagem efectuados
em cada um dos furos anteriormente mencionados, da autoria do Eng. Thilmann Rohl, a partir do
qual foi preparado o Quadro 3.2.18. Dado não constar das folhas de registo dos ensaios o nível
“estático” foi considerado o primeiro nível aí registado, como o nível em repouso, antes do início
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do ensaio. A evolução de níveis na recuperação denuncia um erro sistemático no cálculo dos
rebaixamentos o qual, provavelmente, resultará de o nível inicial em repouso ser menos profundo,
do que os valores apresentados.

Quadro 3.2.18 – Principais características dos furos
Coordenadas
Furo
M

P

Profundidade

Colocação da

Nível inicial

(m)

bomba (m)

(m)

Nível final

Caudal mínimo
3

(dinâmico) (m) ensaiado (m /h)

1

231 794 60 690

110

108

25

94

7,00

2

231 000 60 700

130

125

20

90

9,00

3

230 670 60 800

64

60

18

58

3,42

4

230 802 60 390

120

115

18

95

10,25

ASC 1

230 370 60 810

110

104

16

90

10,29

ASC 2

230 253 61 102

95

90

4

85

9,64

ASC 3

231 400 60 870

130

-

-

116

4,50

ASC 4

230 900 61 420

104

96

2

90

13,20

ASC 5

230 490 61 200

100

90

1

91

12,57

Os ensaios referidos, com a duração de oito horas, foram feitos a caudal variável, decrescente,
correspondendo os valores apresentados no Quadro 3.2.18 ao mínimo (último caudal ensaiado).
Salienta-se que os correspondentes níveis dinâmicos são o limite máximo de profundidade, uma
vez que estão muito próximo da posição da bomba e, no caso do furo ASC 5, provavelmente
existirá um erro uma vez que o valor indicado para a posição da bomba (90 m), é ultrapassado
pelo nível dinâmico (91 m).
Para a determinação das disponibilidades hídricas subterrâneas foram estabelecidos os potenciais
caudais de exploração para cada furo (última coluna do Quadro 3.2.18). Comparando os valores
do quadro anterior com os respectivos valores calculados de transmissividade do aquífero junto a
cada furo, afigura-se mais prudente não dimensionar nenhum dos furos para caudais superiores a
2 l/s, isto é 7,2 m3/h. Nesta avaliação, não foi considerado o aproveitamento para captação do
Furo 3, devido à sua baixa produtividade.
Considerou-se, igualmente, importante que o hipotético regime de exploração dos furos não fosse
feito em períodos superiores a 6 horas/dia, reservando as restantes 18 horas para recuperação.
Página 71
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Deste conjunto de furos, apenas o ASC 5 foi sujeito a um ensaio de bombagem a caudal
constante, de mais de 72 horas. Na Figura 3.2.4 apresenta-se a interpretação deste ensaio e na
Figura 3.2.5 apresenta-se a interpretação da respectiva recuperação.

Figura 3.2.4 – Ensaio de bombagem do furo ASC5
Ensaio de recuperação em ASC5
(recuperação a 11/03/99)

Rebaixamentos (m)

35,00
Q=2,1 l/s = 181,44
m3/dia
ds10= 8,1 m
T= 4 m2/dia

30,00
25,00
20,00

Q=2,1 l/s = 181,44 m3/dia
ds10= 8,1 m
Vr= 553 m3*20 m/2,2 m= 5027
m3

15,00
10,00
5,00
0,00
1,00

10,00

100,00

1000,00

10000,00

(t+T)/t

Figura 3.2.5 – Ensaio de recuperação do furo ASC5

Da análise dos gráficos anteriores pode concluir-se que a transmissividade do local será de
4 m2/dia e que existe um rebaixamento residual de 2,2 m. Assim pode estimar-se que o volume de
água, até cerca de 20 m abaixo do nível inicial da água, será da ordem de 5 000 m3. Nesta
situação as redes de fracturas francamente conectadas, que originam este aquífero, terão pouco
desenvolvimento espacial. A ligação a maiores distâncias, com outros sistemas de fracturas, será
inexistente ou de resposta muito diferida, uma vez que, nem neste ensaio nem noutros realizados
na região, se observa o reflexo dessa situação na recuperação dos furos.
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Atendendo ao descrito parece fundamentada a conclusão de que o volume de recursos afectos a
este furo será da ordem de 5 000 m3 e que, provavelmente, cada furo terá o seu pequeno
aquífero.
Outra particularidade deste tipo de aquíferos consiste no facto de constituírem sistemas
confinados, de baixa elasticidade e, apesar da sua reduzida capacidade de armazenamento,
podem ser explorados intensivamente sem afectar o processo de recarga seguinte. Embora seja
impossível definir, de momento, a área de recarga de cada sistema, pensa-se que os recursos são
rapidamente repostos, o que permitiria captar, ao longo do ano hidrológico, um volume total
superior ao volume de armazenamento.
No Quadro 3.2.19 são apresentadas as variáveis mais importantes para a verificação de um
hipotético regime de exploração. Foi considerado um período de exploração de 4 meses
consecutivos sem recarga, tido como o máximo adequado às características hidrogeológicas da
região. A partir dessa ocasião prevê-se que os caudais de exploração tenham que ser reduzidos
ou que tenha que ser interrompida a exploração. Por este motivo a estimativa das disponibilidades
hídricas das captações de água subterrânea em questão foi efectuada considerando que a
exploração ocorre apenas num quadrimestre por ano, tendo-se obtido um valor global de
28 512 m3.

Quadro 3.2.19 – Potenciais disponibilidades hídricas subterrâneas na área em estudo

Furo

Caudal específico
3

(m /h.m)

Nível da água
-20 m

Caudal máximo

Caudal de

explorável

Exploração

(m /h)

3

(m /h)

3

Disponibilidades
hídricas subterrâneas
(exploradas 4 meses
3

por ano) (m )

1

0,101

45

4,97

3,60

2592

2

0,129

40

6,43

5,40

3888

3

0,086

38

1,71

0,00

0

4

0,133

38

7,59

5,40

3888

ASC 1

0,139

36

7,51

5,40

3888

ASC 2

0,119

24

7,26

5,40

3888

ASC 4

0,150

22

10,20

7,20

5184

ASC 5

0,140

21

9,78

7,20

5184
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Deve salientar-se, contudo, que a falta de dados fiáveis em relação à maioria dos furos, obrigou a
que se fizessem extrapolações a partir dos dados do furo ASC 5 e de outros da região.
De referir ainda que não foram realizados novos ensaios nos furos, por se ter verificado, sem
qualquer dúvida (com o ensaio feito em ASC 5), que esta origem hídrica é insuficiente para
garantir o abastecimento de água para o empreendimento e, com a provável construção de uma
barragem na ribeira da Lampreia, próximo do Monte da Gorda, as condições hidrogeológicas e as
consequentes capacidades produtivas das captações poderão ser alteradas, mas a situação
resultante é, presentemente, impossível de prever.
Relativamente aos aquíferos porosos foi pesquisado o sistema aluvionar da ribeira do Vascão.
Estes trabalhos incluíram a realização de ensaios de aquífero (bombagens e recuperação), para o
que foi necessária a construção de um poço com dreno horizontal e de três piezómetros. Os
resultados obtidos vieram confirmar que a exploração deste aquífero, intimamente ligado ao curso
de água, iria ter impactos negativos nos sistemas ecológicos locais, tendo sido abandonada.

3.2.3.2.4. Sistema de Rega
O sistema de rega terá a sua origem numa central de bombagem, cujo caudal nominal total dos
grupos de bombagem é de 250 m³/h, situada junto ao lago de rega n.º 3, próximo do clube de
golfe. A partir deste ponto, desenvolve-se um sistema de tubagem subdividido em 18 anéis, que
podem ser ligados entre si. Cada anel está dimensionado para debitar a totalidade do caudal de
bombagem, funcionando, nessas condições, com 4 satélites e 6 estações de aspersores em cada
zona de satélite. No total, em cada anel, poderão funcionar 48 aspersores em simultâneo.
O funcionamento do sistema de bombagem será controlado através de um anel de
instrumentação que permite a monitorização (caudal, pressão, rotação etc.), em tempo real, a
partir do centro de controlo, no edifício de manutenção.
O sistema está dimensionado para que o campo de golfe, no período de pico, seja regado entre
8 a 10 horas por dia, geralmente no período nocturno.
O sistema de controlo será por satélites, comandados por um programa central, instalado no
computador do responsável pela gestão do campo (“greenkeeper”), a localizar-se no edifício da
manutenção. A central comunicará com os satélites de campo por cabo. Será, também, possível
controlar o sistema por meio de uma interface rádio portátil, em caso de falha do sistema de
comunicação.
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O programador central faz a optimização e controlo dos caudais do sistema de bombagem em
função da capacidade do sistema e também actualiza uma base de dados, onde todo o historial
mais recente das regas será armazenado.
Os aspersores nos greens, tees, fairways e roughs serão controlados individualmente. As
estações são agrupadas em paralelo da linha do fairway, permitindo assim a regulação dos
tempos de rega para as diferentes zonas. Em certas áreas estão previstas linhas de aspersores
do mesmo tipo dos usados nos tees para uma rega suplementar.
Para cada estação será definido o tempo de cada rega em função das necessidades hídricas da
relva, sendo possível definir diferentes programas de rega com diferentes tempos de arranque.
Será possível definir, também, diferentes programas de rega servindo diferentes objectivos e
condições climáticas.
A rede de rega do campo de golfe será executada em PEAD (polietileno de alta densidade),
PN 10. O layout das tubagens nos greens é em anel de 75 mm. Nos fairways está previsto
tubagem em anel de 50 mm, paralelo à tubagem principal, à qual se ligam por tubo de 63 mm,
com uma ligação em dois pontos por fairway. O diâmetro das tubagens nos tees será de 40 mm e
a sua ligação para a tubagem principal será de 63 mm.
Para permitir uma gestão de rega adaptada às necessidades reais, prevê-se a aquisição duma
estação meteorológica automática. A estação será equipada com sensores de velocidade e
direcção de vento, temperatura do ar e do solo, humidade relativa e radiação solar. Com estes
dados, o software especializado calcula a evapotranspiração de referência (Penman) e o risco de
ocorrência de doenças.
Em conjunto com a estação meteorológica, será instalado um sistema de sondas para determinar
a quantidade e dinâmica de água no solo. Estas sondas registam permanentemente a água no
solo, permitindo uma gestão da informação das necessidades hídricas da relva e o uso real de
água da relva, sendo possível planear e monitorizar as regas para evitar perdas de água e
fertilizantes.
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3.2.3.2.5. Sistema de Drenagem
O campo de golfe irá, igualmente, dispor de uma rede de drenagem sub-superficial a qual foi
projectada com o objectivo de assegurar:
Uma drenagem rápida do terreno, em caso de chuvas fortes, e a captação e condução de
água de níveis sub-superficiais existentes;
A evacuação da água, em zonas de estagnação;
A eliminação rápida da água de todas as zonas de jogo, a fim de obter superfícies propícias
ao jogo do golfe (no green).

Nos greens e bunkers, esta rede é constituída por geodrenos e colectores responsáveis pela
condução das águas para os lagos artificiais, quando próximos. Nas situações em que tal não é
possível, prevê-se a condução das águas para as linhas de drenagem existentes, com descarga
através de bocas de lobo. Nas áreas de fairways e roughs prevê-se o aproveitamento da
topografia do terreno para promover o escoamento superficial livre para as linhas de drenagem
natural existentes e lagos previstos.

3.2.3.2.5. Outros elementos
O clube de golfe, ou Club House, ficará situado a Noroeste da entrada do Empreendimento
Turístico. O edifício será térreo, com cave, possuindo uma área de implantação de 2 531 m2. No
rés-do-chão ficará a recepção, uma loja de artigos da modalidade, bar, restaurante e instalações
sanitárias, enquanto na cave ficarão instalados os balneários, arrumos, parqueamento de viaturas
e de “buggies” eléctricos.
O parqueamento anexo ao clube de golfe disporá de 100 lugares de estacionamento.
A academia de golfe fica situada a Norte do clube, junto à via de acesso. O edifício de piso térreo,
com cerca de 650 m2, dispõe de um pequeno bar, uma pequena loja de artigos da modalidade e
sanitários.
A Este da academia ficará o campo de treino, composto pelo “driving range” e pelo ”putting green”,
sendo toda a área relvada. O ”driving range”, com 200 m por 500 m, é a área de treino destinada a
bater bolas, dispondo de marcações em secções de 50 em 50 m. Por sua vez, o ”putting green”
será constituído por 18 buracos, devidamente assinalados com bandeiras.
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As instalações de manutenção do campo de golfe localizam-se a Este do clube de golfe e da
academia de golfe e compreendem um edifício de piso térreo, com 760 m² de área coberta, e um
parque de estacionamento de viaturas, máquinas agrícolas e alguns materiais necessários à
manutenção do campo de golfe. Este edifício irá dispor de compartimentos destinados a produtos
químicos, a oficinas e arrecadações, parqueamento de máquinas de golfe, escritório, balneários e
instalações sanitárias.
Dado que este empreendimento turístico se insere numa região onde os recursos hídricos são
escassos e irregulares, por via da elevada assimetria do regime pluviométrico que se verifica,
tanto à escala intra-anual como à escala inter-anual, prevê-se que a utilização da água no campo
de golfe se realize da forma mais optimizada e eficiente possível, definindo-se como princípio a
aplicação da água estritamente necessária à humidificação da raiz das plantas, de forma gradual
e repartida, reduzindo-se ao mínimo possível as perdas por drenagem e por escoamento
superficial.
Para conseguir este objectivo, estão previstos os seguintes mecanismos:
Utilização de espécies vegetais adaptadas às condições edafo-climáticas existentes, pouco
consumidoras de água na integração paisagística do campo de golfe e dos espaços verdes
envolventes;
Gestão das necessidades hídricas dos relvados de uma forma assaz rigorosa e eficiente,
que utiliza como ferramenta principal um software específico de gestão de rega, que em
função do calendário anual, condições climáticas, condições do solo e da relva estabelece
um plano de rega optimizado, através de irrigação por multiciclos, com aplicação gradual
das dotações pré-determinadas, tanto quanto possível a realizar em período nocturno;
Avaliação regular do funcionamento dos aspersores e da sua eficácia na distribuição
homogénea da água de rega;
Manutenção de adequadas condições de arejamento e descompactação do solo. Para o
efeito serão efectuadas observações in situ da relva, medição da profundidade das raízes e
realizadas análises periódicas para determinação da textura, conteúdo orgânico, estrutura e
densidade do solo. Caso se verifique um deficiente arejamento do solo, serão reforçadas as
práticas de arejamento, designadamente, vertidraining e slitting;
Medição regular dos parâmetros meteorológicos adequados, na estação a instalar no
empreendimento e do teor de humidade no solo, através de sondas a instalar para o efeito;
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Duplicação do sistema predial de abastecimento de água, de forma a fornecer água residual
tratada na ETAR do empreendimento turístico para serviços de rega de jardins.

No que se refere às opções a nível de paisagismo do campo de golfe, é proposta arborização
específica junto aos buracos de golfe, integrada na solução global de arborização, tendo em conta
os seguintes critérios para a sua localização:
Criação de zonas de sombra junto aos tees e greens, através de pequenos grupos (clumps)
de árvores, para permitir a estadia mais prolongada durante as jogadas mais demoradas.
Por outro lado estes pequenos maciços assinalam o início dos buracos e da jogada;
Criação de obstáculos visuais (hazards), junto aos fairways e dog-legs, de forma a aumentar
o grau de dificuldade do jogo, através da percepção não imediata da totalidade do percurso;
Criação de enquadramentos (backdrops), promovendo-se a percepção de profundidade;
Criação de identidade, junto aos fairways, através do efeito estético causado pela
sazonalidade de espécies marcantes, pela sua floração e forma (Jacaranda ovalifolia e
Phoenix dactylifera);
Criação de maciços arbóreos em situação de proximidade entre greens e tees de buracos
diferentes, de forma a criar barreiras de protecção dos jogadores, bem como barreiras
visuais.

As espécies e ou variedade de herbáceas a utilizar no campo de golfe, que irão permitir a eficácia
dos valores de consumo de água apresentados no Relatório Base – Tomo 1 – Parte 1, são as
indicadas no Quadro 3.2.20.

Quadro 3.2.20 – Lista das espécies a utilizar no campo de golfe
Zona

Espécie

Variedade aconselhada

Dosagem de Plantação /
Sementeira

Greens e puttinggreens

100% de Agrotis stolonifera ou L-93 variedade de nova
geração, mais densa e de crescimento vertical

-

8 a 10 g/m²

Tees

100% de Cynodon dactilon (Bermuda)

Fairways

100% de Cynodon dactilon (Bermuda)

Roughs e Semi-roughs

100% de Cynodon dactilon (Bermuda)

Bermuda TIFFWAY 419
Bermuda PRINCESS
Bermuda TIFFWAY 419
Bermuda PRINCESS
Bermuda TIFFWAY 419
Bermuda PRINCESS

1100 pés/ha
10 g/m²
980 pés/ha
10 g/m²
900 pés/ha
8 g/m²
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3.2.3.2.5. Programação temporal
No que se refere à calendarização dos trabalhos, prevê-se que a fase de construção tenha uma
duração de 18 meses, devendo ter-se em conta que a fase de sementeira terá de coincidir com a
Primavera ou o Outono. Geralmente, os trabalhos de construção são iniciados cerca de 9 meses
antes do período definido para a sementeira.

3.2.3.3. Barragem e Conduta Adutora
As principais infra-estruturas a construir na solução do EP-Rev04 em avaliação são a Barragem
de Á-da-Gorda, na ribeira da Lampreia, a conduta adutora de ligação ao lago 5 e a caixa de
ligação onde será instalada a válvula de controlo de nível a jusante (ver Figura 1.1.1).
Descrevem-se, em seguida, as principais características das infra-estruturas acima referidas.

3.2.3.3.1. Barragem de Á-da-Gorda
As principais características da barragem de Á-da-Gorda, da albufeira e dos órgãos hidráulicos da
são as seguintes (adaptado da pag. 58, 59 do Vol. II do EP-Rev04):
Barragem:
Tipo .......... enrocamento, com cortina impermeável no paramento de montante
Altura total ............................................................................................. ~18,0 m
Altura acima do leito .............................................................................. ~16,0 m
Coroamento:
o

Comprimento ..................................................................................... 754 m

o

Largura ............................................................................................... 8,0 m

o

Cota .................................................................................................. 255,00

Declive dos taludes:
o

Montante .............................................................................................. 1:1,6

o

Jusante ................................................................................................ 1:1,6
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Revestimento do talude de montante..cortina de impermeabil. de betão armado
Revestimento do talude de jusante ........................................................ “rip-rap”
Albufeira:
Nível mínimo de exploração (NME) ........................................................... 246,0
Nível de pleno armazenamento (NPA) ....................................................... 252,5
Nível de máxima cheia (NMC) ................................................................... 253,7
Área inundada (ao NPA) .......................................................................... 22 ha
Volume morto ................................................................................... 129 000 m3
Volume útil ........................................................................................ 870 000 m3
Volume total ................................................................................... 1 000 000 m3
Descarregador de cheias:
Soleira:
o

Tipo................................................................................ módulo de labirinto

o

Desenvolvimento ................................................................................. 28 m

o

Altura .................................................................................................. 2,0 m

Canal:
o

Largura ............................................................................................... 4,0 m

o

Desenvolvimento ............................................................................... 260 m

o

Inclinação......................................................................................... 5 a 8 %

Estrutura terminal com trampolim de saída (salto de ski):
Caudal de ponta de cheia afluente (T = 5000 anos)................................ 71 m3/s
Caudal de ponta de cheia efluente (T = 5000 anos)................................ 47 m3/s
Carga hidráulica de dimensionamento (T = 5000 anos) ........................... 1,20 m
Descarga de fundo e tomada de água (circuito hidráulico comum):
o

Diâmetro da conduta ........................................................................... 1,0 m

o

Comprimento ....................................................................................... 70 m
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Na Figura 3.2.6 apresenta-se um esquema altimétrico desta infra-estrutura, enquanto nos
Desenhos 01 e 02 das PEÇAS DESENHADAS se apresentam a respectiva planta de
implantação e os perfis tipo.

255,0
255,0

252,5
252,5

Caixa de Ligação
(válvula de controlo
de nível)

Barragem de A-da-Gorda
NPA
246
Nme

235,0
234,0

Albufeira:

3

- Volume Útil: 1 000 000 m
Albufeira:
- Volume útil:
870 000 m
- Volume Total: 870 000 m3
- Volume total: 1 000 000 m
3
-- Volume
Volume Morto:
morto:129
129000
000mm

3

Reservatório ligado
ao interior do Campo
de Golfe

3
3

Figura 3.2.6 – Representação altimétrica esquemática

No que se refere ao perfil longitudinal da barragem na Alternativa I, verifica-se que o aterro se
desenvolverá numa extensão de 754 m e terá uma altura máxima acima do leito da ribeira de
16,0 m e uma altura total de 18,0 m, atendendo a que se prevê a necessidade da realização de
saneamento da zona superficial da fundação na ordem dos 2,0 m (pag. 64 do Vol. II do EPRev04). A cota do coroamento da barragem é definida pelo nível de máxima cheia (253,7),
adicionado da folga (1,3 m), o que corresponde à cota 255,0.
Relativamente ao perfil transversal tipo, refere-se que a largura do coroamento da barragem, que
depende directamente da sua altura, apresenta uma dimensão de 8,0 m. Os paramentos de
montante e de jusante da barragem têm inclinação de 1,6/1 (H:V), possuindo, o último, uma
banqueta à cota 247,00, com 3,0 m de largura.
Tendo em consideração a disponibilidade de material rochoso, o perfil da barragem é totalmente
constituído por enrocamento com cortina impermeabilizante de betão armado, no paramento de
montante, constituída por uma laje de betão armado, com espessura de 0,25 m. Sob esta cortina
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existe uma primeira camada de enrocamento, designado de enrocamento seleccionado
(granulometria contínua com dimensão máxima de 0,075 m e percentagem passada no crivo #200
inferior a 10%), a que se segue um enrocamento de transição (granulometria contínua com
dimensão máxima de 0,20 m e percentagem passada no crivo #200 inferior a 10%) e, finalmente,
o enrocamento central (granulometria contínua com dimensão máxima de 0,60 m e percentagem
passada no crivo #200 inferior a 10%), que constitui a maior parte do corpo da barragem. A
proteger o paramento de jusante será colocada uma camada de blocos de enrocamento com
dimensões entre 0,10 e 0,40 m.
Os volumes dos principais materiais que compõem o aterro da barragem (Quadro 6.5 do Vol. II do
EP-Rev04) são os seguintes:
Cortina de impermeabilização (betão) no paramento de montante: 2 822 m3;
Enrocamento seleccionado: 20 278 m3;
Enrocamento de transição: 18 219 m3;
Enrocamento central: 106 311 m3;
Enrocamento de protecção de jusante: 7 032 m3;

Deste modo o volume de enrocamento totaliza 151 840 m3.
Os materiais de enrocamento e os inertes para o betão deverão provir da rocha resultante das
escavações previstas para a implantação das obras anexas ou de zonas próximas do local onde
será construída a barragem. O EP-Rev04 refere que este aspecto deverá ser alvo de uma
investigação no Projecto de Execução, na sequência da realização de ensaios que permitam
caracterizar as formações existentes em profundidade.
O descarregador de cheias da barragem de Á-da-Gorda será construído junto ao encontro da
barragem com a vertente esquerda do vale (ver Desenho 03 das PEÇAS DESENHADAS) e dele
fazem parte:
estrutura de entrada, constituída pela soleira descarregadora em labirinto com crista à cota
do NPA (252,50), com 28,0 m de desenvolvimento útil, e respectivo canal de aproximação;
canal de descarga, de betão, com cerca de 260 m de extensão, secção rectangular com
largura de 4,00 m e 2,30 m de altura, na secção corrente;
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estrutura terminal em trampolim (salto de ski).
Foi estabelecido para a cheia de projecto o período de retorno de 5 000 anos, de acordo com as
características da barragem e da legislação em vigor (Portaria n.º 846/93, de 10 de Setembro).
A obra de descarga de fundo e o circuito hidráulico da barragem de Á-da-Gorda são constituídos
por (ver Desenho 04 das PEÇAS DESENHADAS):
torre da tomada de água, com comporta ensecadeira e grelha de protecção ao nível da
tomada, com soleira cerca da cota 244,0;
conduta de descarga, de betão armado com 1,0 m de diâmetro e comprimento de cerca de
70 m;
estrutura de saída constituída por uma bacia de dissipação de energia por impacto e por
uma câmara de válvulas com derivação para a conduta gravítica que abastece o
Empreendimento Turístico.

As pequenas afluências à secção da barragem, durante as épocas secas, serão provisoriamente
escoadas através da estrutura de descarga de fundo/circuito hidráulico, havendo que executar,
deste modo, uma pequena ensecadeira para direccionar o escoamento para essa obra. A
estrutura de saída da descarga de fundo só será completada depois da conclusão dos aterros
(instalação da válvula e acessórios e construção civil).

3.2.3.3.2. Obras Complementares
A solução de projecto alvo do presente estudo compreende apenas como obra complementar a
implementação de uma conduta, que fará a ligação entre a tomada de água na albufeira e a
respectiva caixa de ligação/distribuição ao Lago n.º 5 do empreendimento (cap. 6.3 do Vol. II do
EP-Rev04), designando-se por Conduta Adutora (ver Desenho 05 das PEÇAS DESENHADAS).
Como já foi referido, foi definido um traçado para a Conduta Adutora que permitisse efectuar
graviticamente a adução de água entre a albufeira e o Lago 5 (ver Estudo Prévio do Circuito
Hidráulico de Ligação entre Lagos – Rev01). Tendo em vista facilitar, quer a sua construção, quer
a sua futura manutenção, procurou-se que o traçado da Conduta Adutora acompanhasse sempre
que possível os caminhos rurais existentes e respeitasse os limites de propriedade.
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Assim, o troço inicial da Conduta Adutora foi implantado paralelamente ao longo da margem
esquerda da ribeira da Lampreia, numa extensão de cerca de 500 m, até ao cruzamento com o
Barranco do Curral da Igreja. Após este troço segue-se um troço com cerca de 600 m que se
desenvolve até ao cruzamento com a ribeira da Lampreia, entrando nos limites da propriedade da
Herdade do Cerro Alto, quando atinge uma extensão total de cerca de 1950 m. A Conduta Adutora
desenvolve-se cerca de 600 m no interior do Empreendimento até ao lago 5.
As principais características da Conduta Adutora são:
Diâmetro nominal da conduta ................................................................ 315 mm
Material ........................................................................................... PEAD, PN 6
Extensão................................................................................................ 2 534 m

As valas para a colocação da Conduta Adutora terão uma profundidade mínima de cerca de
1,25 m e, tendo em conta a largura definida para a conduta, uma largura de cerca de 0,8 m. No
enchimento das valas deverá atender-se ao seguinte:
a tubagem será assente sobre um leito de 0,10 m de areia;
até 0,3 m acima do extradorso do tubo o aterro será efectuado com terra isenta de
elementos grosseiros;
os últimos 0,3 m abaixo da superfície do terreno serão aterrados com material proveniente
da escavação superficial.

A Conduta Adutora irá atravessar linhas de água, caminhos e estradas existentes. Nestes locais
prevê-se a construção de estruturas especiais de atravessamento. Assim, a transposição das
linhas de água será efectuada com recurso a ventosas e descargas de fundo, de modo a
assegurar o correcto funcionamento da linha adutora. No atravessamento dos caminhos prevê-se
a utilização de uma conduta em ferro fundido dúctil envolvida em betão.
A Conduta Adutora possuirá duas válvulas, uma instalada junto à saída da tomada de água da
barragem, para permitir as operações de manutenção, e a outra na caixa de betão, junto ao Lago
5, para manter constante um determinado nível de água no lago.
A gestão da água de todo o sistema hidráulico de armazenamento e adução será efectuado a
partir de um Centro de Gestão e Controlo. Este sistema irá monitorizar os volumes de água que se
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encontram armazenados na albufeira e nos lagos, através de sensores de nível de água, máximos
e mínimos, podendo o comando ser efectuado manual ou automaticamente.
No interior do Empreendimento Turístico deverá ser construída uma estrutura de ligação ao
Lago 5 e, a partir daí, à rede de adução do próprio Empreendimento. Esta estrutura de ligação
consistirá numa caixa de betão, com cerca de 2,0 x 1,0 m, localizada, imediatamente, a montante
do Lago 5, contendo uma válvula de controlo de nível de água daquele lago.
O lago 5 encontra-se ligado aos restantes lagos existentes no interior do empreendimento por um
sistema de tubagens (ver Volume denominado “Estudo Prévio do Circuito Hidráulico de Ligação
entre os Lagos”).

3.2.3.3.3. Estimativa de Custos
Prevê-se que a construção desta barragem possa ter um custo aproximado de 3,85 milhões de
euros, ao passo que o custo dos órgãos hidráulicos será próximo dos 0,64 milhões de euros
(Quadros 6.5 e 6.6, do Vol. II do EP-Rev04), o que representa um custo total de 4,489 milhões
euros.
Estima-se que a Conduta Adutora tenha um custo global (incluindo o sistema de controlo,
monitorização e telecomando) de 0,44 milhões de euros. Já a implementação da caixa de ligação
ao Lago 5 tem um custo de investimento para a de 11 938 euros.
Adicionando ao custo da barragem e respectivos órgãos hidráulicos os custos acima indicados e,
ainda, os custos associados a estaleiros, expropriações (no EP-Rev04, pag. 84 do Vol. II,
considerou-se um valor indicativo de cerca de 30 ha a 5 000 euros/ha), dos trabalhos de campo
(levantamento topográfico e prospecção geologia-geotécnica) e Projectos de Execução, os custos
totais fixam-se em cerca de sete milhões de euros.

3.3. Projectos Associados
Consideram-se como projectos associados ao empreendimento em estudo os seguintes:
Lagos e respectivo circuito de interligação, a construir no interior dos limites do
empreendimento;
Pequeno açude para captação das águas de escorrência da rega e das perdas das redes de
água e saneamento;
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E a eventual exploração de zonas de empréstimo de materiais.
3.3.1. Lagos a Construir no Interior do Empreendimento e Respectivo Circuito Hidráulico
Segundo a planta do Empreendimento Turístico (ver Figura 3.2.1) serão construídos no interior do
empreendimento sete lagos que possuem as características apresentadas no Quadro 3.3.1.

Quadro 3.3.1 – Principais características dos lagos a construir no interior do Empreendimento
Turístico
Lago

Cota do NPA
(m)

Cota do Fundo
(m)

Altura
(m)

Volume (m )

1

212,50

209,50

3

5 391

2

200,00

197,00

3

9 498

3

222,50

219,50

3

25 225

4

235,00

225,00/237,50

3

41 767

5

235,00

225,00

3

19 833

6

232,50

229,50

3

11 757

7

226,00

223,00

3

12 212

Total

125 683

3

Fonte: Quadro 4.1 do Vol. II do EP-Rev04 e Quadro 5.1 do Estudo Prévio do Circuito Hidráulico de
Ligação entre Lagos (Rev01)

Para além de funções estéticas, é nestes lagos que assenta a rede de rega do campo de golfe.
Esta opção permite a criação duma capacidade de regularização interna, capaz de fazer face a
pequenas interrupções pontuais do fornecimento por parte da albufeira, necessárias, por exemplo,
para a realização de manutenção ou pequenas reparações de equipamento do sistema de adução
(condutas, órgãos hidráulicos).
Tal como se pode observar no quadro anterior, a capacidade total de armazenamento destes
lagos é de cerca de 125 680 m3.
A conduta de adução que parte da barragem, termina na caixa de ligação que será implantada
junto ao Lago n.º 5, sendo portanto este o primeiro lago a receber a água da albufeira. A partir
s

deste lago a água será conduzida, por gravidade, aos lagos n.º 4, 6, 7, 3, 1 e 2 (Figura 3.3.1). O
Lago n.º 3 constitui o principal lago do sistema hidráulico de armazenamento e regularização,
onde tem início o sistema de rega, por ocupar uma posição central relativamente ao
empreendimento e por ser aquele que possui maiores dimensões.
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De referir que dos sete lagos previstos realizar no empreendimento só cinco (Lagos n.os 3 a 7;
pág. 37, do Volume II do EP-Rev04) ficarão associados à rega do campo de golfe. Os restantes
dois (Lagos n.os 1 e 2) destinam-se a armazenar a água residual tratada e a água a captar no
açude da ribeira da Lampreia, funcionando como reservatórios para o fornecimento de água aos
espaços verdes públicos e privados e área a reflorestar.

Fonte: Figura 5.1 do Estudo Prévio do Circuito Hidráulico de Ligação entre Lagos (Rev01)

Figura 3.3.1 – Esquema de Ligação entre a Barragem de A-da-Gorda e os Lagos

Na simulação de exploração da albufeira da barragem de A-da-Gorda apenas foi considerado o
aproveitamento de um volume de cerca de 62 145 m3 do volume total dos lagos que ficarão
associados à rega do campo de golfe (que perfaz 108 794 m3). Esta capacidade de
armazenamento no interior do empreendimento é suficiente para, em caso de necessidade,
garantir o fornecimento de água durante um período de cerca de 26 dias sem qualquer
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abastecimento por parte da albufeira (mesmo tendo em conta as perdas por infiltração e por
evaporação dos lagos, nesse mesmo período).
Todos os lagos serão revestidos com geomembrana de PEAD, com 1,5 mm de espessura e serão
dotados de dispositivos de oxigenação para controlo de anaerobioses. A este respeito, prevê-se
instalar, nos lagos de apoio à rega do campo de golfe, um sistema de difusão de micro-bolhas de
ar, que apresenta como vantagens um consumo energético comparativamente reduzido e elevada
eficiência na oxigenação e movimentação de água dos lagos.
Por outro lado, não ocorrem nem jactos de água visíveis, nem se produz ruído. Já nos Lagos n.º 1
e n.º 2, pelas funções decorativas que também desempenham, o arejamento é assegurado por
repuxos e cascatas ornamentais.
Foi estimado um custo total da ligação entre lagos na ordem dos 375 mil euros.

3.3.2. Açude da Lampreia e Sistema Elevatório para Alimentação dos Lagos n.º 1 e n.º 3
Com vista a permitir recuperar as escorrências da água de rega do campo de golfe e dos espaços
verdes do Empreendimento Turístico, bem como eventuais perdas de água que ocorrem nos
sistemas de armazenamento, de abastecimento de água e de saneamento, que afluem à ribeira
da Lampreia a montante da secção definida pelos limites do empreendimento foi elaborado o
projecto, ao nível de Estudo Prévio, de um sistema de captação.
Para captação destes volumes é proposta a construção de um açude de betão na ribeira da
Lampreia localizado imediatamente a jusante do Empreendimento, dominando uma bacia
hidrográfica que inclui cerca de 65% da área do Empreendimento.
As águas aí captadas são aduzidas, por via de um sistema elevatório, para o Lago 2, onde se
mistura com o efluente da ETAR e daí é recirculada, através de circuitos independentes, para os
Lagos 1 e 3.
De acordo com os estudos efectuados, prevê-se que seja possível reaproveitar, em termos
médios anuais, cerca de 45 671 m3, distribuídos da seguinte forma:
escorrências de rega afluentes à secção do açude:.......................... 40 900 m3
perdas nos reservatórios afluentes à secção do açude:........................... 631 m3
perdas

nos

sistemas

de

adução

e

distribuição

afluentes

à secção do açude: ............................................................................. 4 139 m3
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No entanto, deste valor só se prevê ser necessário aproveitar, em média, cerca de 35 122 m3 para
a rega de espaços verdes no período seco (ver Quadro 3.3.2).
Para a captação dos referidos volumes de água foi proposta a construção de um açude numa
secção da ribeira da Lampreia imediatamente a jusante do Empreendimento (ver Desenho 06 das
PEÇAS DESENHADAS). Este açude, com apenas 1,5 m de altura e 17,4 m de comprimento, será
construído em betão, constituído por um troço galgável (descarregador) inserido ente muros
laterais nos encontros com as margens e estará equipada com uma descarga de fundo e uma
tomada de água na margem direita, em derivação lateral.
As principais características do açude e respectiva albufeira são:
Açude
- Tipo ................................................................................. betão, com perfil de gravidade
- Dimensões em planta
o Comprimento ............................................................ 17,4 m
o Largura ..................................................................... 14,5 m
- Cota da soleira de fundo .................................................. 195,0 m
- Altura dos muros laterais ................................................. 4,5/5,0 m
- Troço galgável
o Tipo .......................................................................... soleira rectilínea baixa, tipo
BUREC
o Altura ........................................................................ 1,5 m
o Declive dos taludes
Montante................................................................... 1:2/3
Jusante ..................................................................... variável
o Comprimento da crista .............................................. 16 m
o Dissipação de energia .............................................. sobre
laje
em
betão
e
enrocamento a jusante
o Caudal de ponta de cheia afluente (T=100 anos) ..... 90 m3/s
o Caudal de ponta de cheia afluente (T=5 000 anos) .. 160 m3/s
- Tomada de água (descarregador):
o Tipo .......................................................................... derivação lateral em orifício,
munido de grelha e comporta
mural a jusante
o Localização ............................................................... margem direita, a jusante da
tomada de água
o Dimensões do orifício ............................................... 0,6x1,0 m2
o Cota da soleira ......................................................... 196,0 m
o Dimensões da comporta mural de seccionamento.... 0,3x0,3 m2
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- Descarga de fundo:
o Tipo .......................................................................... orifício munido com comporta
plana
o Localização .............................................................. margem direita, a jusante da
tomada de água
o Dimensões do orifício ............................................... 1,0x1,0 m2
o Cota da soleira ......................................................... 195,0 m
Albufeira
- Nível mínimo de exploração ............................................ 196,3 m
- Nível de pleno armazenamento ....................................... 196,5 m
- Nível de máxima cheia (T=100 anos) .............................. 198,5 m
- Nível de máxima cheia (T=5000 anos) ............................ 199,3 m
- Volume armazenado à cota da crista ............................... ~3 000 m3

Para este sistema foram, também, propostas no referido Estudo Prévio as seguintes obras
associadas ao açude:
Estação Elevatória junto ao Açude (EEA);
Conduta Elevatória (CEA), entre a EEA e a lagoa de retenção das águas tratadas da ETAR
(Lago n.º 2);
Estação Elevatória 1 (EE1);
Conduta Elevatória 1 (CE1), entre a EE1 e o Lago n.º 1;
Estação Elevatória 2 (EE2);
Conduta Elevatória 2 (CE2), entre a EE2 e o Lago n.º 3.

Na margem direita do açude, está prevista uma tomada de água para uma estação elevatória
(EEA), que irá bombear os caudais aí captados para o Lago n.º 2, onde estes se misturam com o
efluente tratado. A água armazenada no Lago n.º 2 será, sempre que necessário, enviada para os
Lagos n.º 1 e n.º 3, através de circuitos independentes (por via das restantes EE’s e CE’s acima
referidas), para posterior utilização na rega dos espaços verdes e da área a reflorestar.
Saliente-se que o sistema elevatório que alimenta o Lago n.º 1 se encontra interligado com o Lago
n.º 2 (ver Estudo Prévio do Circuito Hidráulico de Ligação entre Lagos), constituindo um sistema
integrado de armazenamento.
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A EEA é do tipo poço húmido com câmara de válvulas contígua, com 4,7 m de profundidade e
medindo 4,55 x 2,60 m. Nesta estação elevatória serão instalados dois grupos electrobomba,
reserva recíproca, com caudal unitário de 10 l/s e potência unitária de 2 kW. As EE1 e EE2 são do
mesmo tipo mas com maiores dimensões (caudal unitário de 20 l/s e potência unitária de 5 kW).
A CEA terá diâmetro 125 mm e será em PEAD, PN6, com extensão total de 395 m, dimensionada
para um caudal máximo de 10 l/s, enquanto as CE1 e CE2 são também em PEAD, PN6, mas com
180 mm de diâmetro e estão dimensionadas para um caudal máximo de 20 l/s. A CE1 e a CE2
têm uma extensão total de 202 m e de 1 318 m, respectivamente.
O custo total do açude e do sistema elevatório ronda os 460 mil euros.

3.3.3. Zonas de empréstimo
Os materiais de enrocamento e os inertes para o betão deverão provir da rocha resultante das
escavações previstas para a implantação das obras anexas ou de zonas próximas do local onde
será construída a barragem, situação esta que será investigada ao nível de Projecto de Execução
após realização de ensaios que permitam caracterizar as formações existentes em profundidade.
Refira-se, no entanto, que foi efectuado um Estudo Geológico e Geotécnico onde se refere que,
de acordo com os resultados obtidos em duas amostras (recolhidas no interior do campo de golfe,
Figura 3.3.2), foram detectados na área abrangida pelos limites do Empreendimento Turístico
materiais passíveis de serem utilizados na construção do núcleo da barragem.
Nas zonas de empréstimo identificadas não está prevista qualquer edificação do empreendimento.
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Figura 3.3.2 – Localização provável de manchas de empréstimo

3.4. Existência de Projectos Similares na Envolvente
Não existe qualquer conjunto turístico nas imediações do presente empreendimento. Existe
conhecimento de um projecto turístico com golfe aprovado para a zona entre Martinlongo e
Vaqueiros, a cerca de 10 km a Sul de Diogo Martins. O empreendimento de idênticas
características em exploração mais próximo situa-se em Guerreiros do Rio, a cerca de 40 km a
Sudoeste de Diogo Martins, junto ao Guadiana.
No que se refere a barragens, de acordo com o levantamento de campo efectuado é possível
referir que na bacia da ribeira da Lampreia existem, no total, cinco aproveitamentos hidráulicos
(Figura 3.4.1), possuindo diferentes características que se passam a descrever em seguida,
verificando-se um predomínio das pequenas charcas de apoio à actividade agro-pecuária,
cinegética e para pesca desportiva.
Da observação da figura acima referida constata-se que na bacia da ribeira da Lampreia,
controlada pela secção da futura barragem de Á-da-Gorda, apenas existe um destes
aproveitamentos, ao qual se convencionou chamar Charca do Monte do Gato. Esta charca, cujo
corpo é de terra, localiza-se numa pequena linha de água afluente da ribeira da Lampreia, na sua
zona de cabeceiras, situando-se a cerca de 3,2 km a montante da futura barragem de Á-daGorda. A sua albufeira ocupa cerca de 0,3 ha e o seu coroamento tem uma extensão de apenas
30 m e uma altura de cerca de 5 m (Figura 3.4.2). Pelas suas dimensões e localização esta
charca tem diminuta influência no escoamento da ribeira.
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Figura 3.4.1 – Aproveitamentos hidráulicos na bacia hidrográfica da ribeira da Lampreia
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Costas da Figura 3.4.1
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Vista da albufeira do Monte do Gato a partir do
encontro da margem Norte

Vista da albufeira do Monte do Gato a partir do
encontro da margem Sul

Vista do corpo da barragem do Monte do Gato a partir do encontro da margem Sul

Figura 3.4.2 – Charca do Monte do Gato

Junto ao limite Este da área do Empreendimento Turístico, portanto, já fora da bacia hidrográfica
controlada pela secção da futura barragem de A-da-Gorda, verifica-se a existência de uma outra
destas pequenas charcas, que se denominou do Cerro Alto.
A charca do Cerro Alto, igualmente construída em terra, possui uma albufeira com cerca de 0,7 ha
e um coroamento com cerca de 130 m de comprimento mas com apenas cerca de 2 m de altura
máxima.
A Barragem dos Choupos localiza-se na ribeira da Lampreia, na freguesia de S. Sebastião dos
Carros, concelho de Mértola, e a cerca de 10 km, a jusante, da futura barragem de Á-da-Gorda. É
uma barragem privada, construída em betão, com cerca de 85 m de comprimento e 10 a 15 m de
altura, criando uma albufeira com cerca de 7 ha e um volume armazenado de cerca 0,4 milhões
de metros cúbicos. Segundo foi possível apurar por inquérito no local a sua principal finalidade
consiste em potenciar um conjunto de actividades de lazer: pesca desportiva, remo e caça.
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No Quadro 3.4.1 indicam-se as principais características da Barragem dos Choupos e respectiva
albufeira, enquanto na Figura 3.4.3 se apresentam algumas imagens do local.

Quadro 3.4.1 – Barragem dos Choupos. Principais características
Barragem dos Choupos
Obra Hidráulica
Localização
(coordenadas militares)
Tipo

Albufeira

XX= 236258,51
YY= 67631,07
Betão

Comprimento (m)

~85

-

10-15

-

Volume útil (m )

-

420 000

Formato

-

Rectangular

Área em planta (m)

-

700x100

Profundidade média

-

6

Altura (m)
3

Fonte: INAG, SNIRH.

Figura 3.4.3 – Vista da zona terminal da albufeira da barragem dos Choupos a partir da margem
Norte (a zona do paredão está assinalada por uma seta vermelha)

O açude do Porto das Canas, situa-se igualmente na ribeira da Lampreia, a cerca de 800 m a
jusante da barragem dos Choupos (Figura 3.4.4). É um açude galgável de betão, com cerca de
65 m de comprimento e 3 m de altura, funcionando como contra-embalse da referida barragem.
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Figura 3.4.4 – Vista do açude do Porto das Canas a partir da margem Norte (a zona do paredão está
assinalada por uma seta vermelha)

Por último, resta referir o açude da Herdade do Belo, localizado nas cabeceiras do barranco do
Belo, o qual é um afluente da margem esquerda da ribeira da Lampreia, confluindo com esta
cerca de 200 m a jusante do açude do Porto das Canas. Tal como as duas anteriores é também
construído em betão, tem um coroamento com cerca de 60 m de comprimento e
aproximadamente 8 m de altura, criando uma albufeira com cerca de 2 ha (Figura 3.4.5).

Vista da albufeira do açude da Herdade do Belo

Vista do açude da Herdade do Belo a partir do

a partir do extremo montante

encontro da margem Sul

Figura 3.4.5 – Açude da Herdade do Belo
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3.5. Principais Acções de Projecto
Na implantação das edificações, infra-estruturas e equipamentos necessários para a realização
dos vários projectos que integram o empreendimento, será necessário executar um conjunto de
acções distintas e correspondentes às fases de construção e de exploração, designadas no
presente EIA como "acções de projecto".
Desta forma, no Quadro 3.5.1 apresentam-se as principais acções de projecto associadas à
implementação deste empreendimento, de uma forma sistematizada mas não exaustiva,
identificando-se, como referido, as acções consideradas mais relevantes em termos de impactes
ambientais. Decidiu-se apresentar as acções desagregadas por fase de projecto, nomeadamente,
para as fases de construção e de exploração, desagregando-se, também, em função de dois
níveis: um nível mais abrangente (nível 1) ou mais desagregado e pormenorizado (nível 2).
Para o presente caso não se considerou a fase de desactivação, dado se estar na presença de
um projecto cujas infra-estruturas poderão ser alvo de acções relacionadas com a sua
manutenção e conservação, de forma a prolongar os respectivos períodos de vida útil, para um
intervalo temporal muito alargado.
Contudo se por algum motivo a actividade encerrar, a fase de desactivação resumir-se-á à
demolição dos edifícios em betão, sendo utilizada a maquinaria referida na fase de construção.
Os procedimentos relativos à gestão de resíduos e efluentes gerados na fase de desactivação
serão idênticos aos referidos para a fase de construção.
Nesta operação apenas serão gerados resíduos de demolição, que serão encaminhados para
destino final adequado, por empresas devidamente autorizadas/licenciadas. Nesta fase não é
possível estimar os quantitativos que serão produzidos.
Esta operação será efectuada em tempo reduzido pelo que não se prevê a ocorrência de águas
residuais domésticas. No entanto, caso seja necessário será instalada uma fossa séptica
provisória para depuração.
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Quadro 3.5.1 – Principais acções de projecto previstas
Fases

Acções de nível 1
• Selecção
de
áreas
para
estaleiro,
depósito
de
excedentes de terras e depósito
de material e equipamentos
• Instalação e montagem dos
estaleiros

•
•
•
•
•

• Construção

•
•

Fase de
Construção

•
•
•
•
•
•

• Arranjos finais

Fase de
Exploração

• Funcionamento e manutenção
das infra-estruturas

•
•

Acções de nível 2
Delimitação
e
ocupação
das
respectivas áreas;
Definição dos acessos e plano da
execução,
Desmatação
Alocação
dos
meios
humanos,
máquinas, equipamentos e materiais;
Circulação e funcionamento de
camiões e equipamentos;
Expropriação dos terrenos necessários
(aplicável só à barragem);
Desmatação
da
vegetação
e
decapagem da terra vegetal, limpeza
do terreno nas áreas a intervencionar;
Escavação,
terraplenagens
e
mobilização de terras;
Desvio provisório da linha de água;
Áreas de depósito e empréstimo de
terras;
Execução das infra-estruturas
Construção do edificado
Remoção de estaleiros e materiais de
obra, recuperação paisagística dos
locais de intervenção
Utilização das infra-estruturas para
adução de água
Utilização racional dos recursos
hídricos

3.6. Programação Temporal
No que se refere à construção da barragem, é previsível que a mesma se possa iniciar, em 2012,
pressupondo uma decisão favorável das várias etapas do Processo de Avaliação de Impacte
Ambiental, nos prazos estabelecidos, bem como, do encadeamento temporal das restantes fases
do projecto (Projecto de Execução) e do lançamento das obras.
Como já foi referido está previsto que a construção do Conjunto Turístico e do Campo de Golfe
durará 92 semanas. O número de trabalhadores afecto a esta fase estima-se em cerca de
350 indivíduos, no período construtivo mais intenso.
O estaleiro para a construção do Conjunto Turístico será instalado dentro dos limites do perímetro
da área de intervenção, em local a definir em fase de projecto de execução. Prevê-se que as
instalações afectas ao estaleiro sejam vedadas e que ocupem uma área de cerca de 1.000 m2.
Este será constituído por: escritório e área social; tanque de abastecimento de combustíveis;
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gerador de energia eléctrica; pequena oficina; zona de parqueamento de viaturas de obra e de
armazenagem de materiais; fossa séptica ou tanque de retenção e separador de hidrocarbonetos.
O tempo de execução da barragem e da conduta adutora dependerá em grande medida da
natureza dos terrenos de fundação da barragem e dos terrenos atravessados pelas tubagens dos
sistemas de adução. Tendo em consideração os valores das quantidades de movimentos de
terras a efectuar, dos volumes de betão a colocar em obra e do comprimento das tubagens a
montar, considerando, igualmente, o tempo médio de execução da barragem, prevê-se tal como
foi referido no capítulo 3.2.3 que demore cerca de um ano a ser integralmente construída.
Relativamente aos estaleiros e outras instalações necessárias à obra, poderão ser,
eventualmente, organizados na zona da futura albufeira, perto do local da obra. A sua selecção
será efectuada, conjuntamente, pelo empreiteiro encarregado das obras e pela fiscalização.
Em termos de mão-de-obra, de acordo com a experiência de execução de obras noutros
empreendimentos similares, é previsível que as obras de execução da barragem venha a ocupar
um número elevado de trabalhadores, dada a sua dimensão, número este que apresentará uma
certa variação de acordo com a calendarização e características das obras.
Refira-se, ainda, que foi estimado um período de vida útil de 50 anos para a barragem e de
25 anos para a conduta adutora.

3.7. Materiais e Energia Utilizados e Produzidos, Efluentes e Resíduos Produzidos e
Fontes de Produção e Níveis de Ruído
Apesar do solicitado na Portaria n.º 330/2000, de 2 de Abril, no Anexo II, ponto 3 – III Descrição
de Projecto e das alternativas consideradas, na alínea e), para esta fase não é possível proceder
à quantificação dos materiais, dado que os valores apresentados ao nível do Estudo Prévio, não
são ainda os finais. O mesmo se aplica à energia a utilizar.
No entanto, poderão desde já ser identificados os seguintes materiais a utilizar:
Betão (diversos tipos),
Betão pré-esforçado com alma de aço (conduta elevatória);
Ferro e outros metais;
Areias para filtros e assentamento de condutas e da camada base do campo de golfe e
solos argilosos para material de núcleo impermeável da barragem;
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Material de enrocamento (pedra de diversas dimensões);
PEAD (conduta adutora);
Alvenarias;
Pavimentos e revestimentos diversos;
Madeiras;
Caixilharias.

Como resultado das acções preconizadas prevê-se que durante o desenrolar das obras, sejam
gerados vários tipos de resíduos e efluentes. De acordo com a experiência da ECOMIND, na
realização de estudos idênticos e do acompanhamento ambiental de empreitadas deste tipo, é
previsível que possam ocorrer os seguintes tipos de resíduos e efluentes:
efluentes domésticos gerados no estaleiro, resultantes da utilização de instalações
sanitárias e cozinha (caso venha a existir);
resíduos provenientes da desmatação do terreno correspondente à zona de intervenção;
resíduos de construção, também, designados por produtos segregados, correspondentes
aos resíduos originados na frente de obra, que apresentam uma composição variável sendo,
essencialmente, constituídos por: materiais inertes, brita, elementos em ferro, restos de
tubagem, pré-fabricados de betão, tubos e peças em aço, madeira, plásticos, resíduos de
lavagem de betoneiras, etc.;
óleos usados provenientes dos sistemas hidráulicos e fluidos dos travões dos veículos e
equipamentos utilizados;
embalagens, absorventes, materiais filtrantes e vestuário de protecção não especificados
utilizado na obra;
resíduos sólidos urbanos ou equiparados produzidos no estaleiro, nomeadamente, nos
alojamentos dos trabalhadores, escritório e cantina, equiparáveis a resíduos sólidos
urbanos.
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Assim, e de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente, a Decisão da Comissão
n.º 2000/532/CE, de 3 de Maio, alterada pelas Decisões da Comissão n.º 2001/118/CE, de 16 de
Janeiro, e n.º 2001/119/CE, de 22 de Janeiro, e pela Decisão do Conselho n.º 2001/573/CE, de
23 de Julho, apresenta-se a listagem dos resíduos expectáveis, catalogados de acordo com a
Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada na Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março:
01 Resíduos da prospecção e exploração de minas e pedreiras
01 04 Resíduos da transformação física e química de minérios não metálicos
02 Resíduos de produção primária da agricultura
02 01 Resíduos da produção primária
08 Resíduos de utilização de revestimentos (tintas), colas e vedantes
08 01 resíduos de FFDU e remoção de tintas e vernizes
08 04 Resíduos de FFDU de colas e vedantes
13 Óleos usados
13 01 resíduos de óleos hidráulicos*
13 02 óleos de motores, transmissões e lubrificação*
13 03 Óleos isolantes e de transmissão de calor usados
15 Embalagens, absorventes, panos de limpeza
15 01 embalagens
15 01 01 embalagens de papel e cartão
15 01 02 embalagens de plástico
15 01 03 embalagens de madeira
15 01 04 embalagens de metal
15 01 10 embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas*
15 02 absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção
15 02 02 absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente
especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminadas por
substâncias perigosas*
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15 02 03 absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção não
abrangidos em 15 02 02
16 Resíduos não especificados
16 01 Veículos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo máquinas todo o
terreno) e resíduos do desmantelamento de veículos em fim de vida e da manutenção de
veículos (excepto 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneus usados
16 01 07 filtros de óleo
16 01 99 Outros resíduos não anteriormente especificados
16 06 pilhas e acumuladores
17 Resíduos de construção e demolição
17 01 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos
17 01 01 betão
17 01 02 tijolos
17 01 03 ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos
17 01 06 Misturas ou fracções separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e mate riais
cerâmicos contendo substâncias perigosas*
17 01 07 Misturas ou fracções separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e mate riais
cerâmicos não abrangidos em 17 01 06
17 02 madeira, vidro e plástico
17 03 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão
17 03 01Misturas betuminosas contendo alcatrão*
17 03 03 Alcatrão e produtos de alcatrão*
17 04 metais (incluindo ligas)
17 04 05 Ferro e aço
17 05 Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de
dragagem
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17 05 04 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03
20 Resíduos urbanos e equiparados
20 01 fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01)
20 02 Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios)
20 02 01 Resíduos biodegradáveis
20 03 outros resíduos urbanos
20 03 99 resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados
(*) resíduos perigosos

Salienta-se que a gestão dos resíduos de construção e demolição se encontra regulada pelo
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, e que deverá ser assegurado o correcto
armazenamento dos resíduos enquanto aguardam encaminhamento para valorização/eliminação,
o qual deverá ser efectuado por empresas devidamente autorizadas/licenciadas.
No que diz respeito a fontes de produção e níveis de ruído perspectiva-se que durante a fase de
construção estas resultem da operação dos equipamentos, veículos e maquinaria a empregar,
que serão os comummente utilizados nas obras de construção civil.
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4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL E DA SITUAÇÃO FUTURA PERSPECTIVADA
SEM O EMPREENDIMENTO
4.1. Introdução
De acordo com a metodologia definida para a realização do presente EIA apresenta-se, em
seguida, a caracterização da área de implantação do Empreendimento Turístico de Diogo Martins.
Para tal, foram seleccionados os descritores considerados relevantes para a análise dos projectos
que o integram (conjunto turístico e infra-estruturas associadas, campo de golfe, barragem e
conduta adutora), tanto na vertente natural como social, destacando os aspectos que, directa ou
indirectamente, possam vir a ser influenciados pela sua implementação.
Pretende-se nesta fase, por um lado, caracterizar e analisar a situação actual, num cenário
anterior à execução do empreendimento e, por outro, definir áreas ou locais com sensibilidade,
relativamente a alguns dos aspectos analisados, para, numa fase posterior, poder prever a
ocorrência de impactes e propor as respectivas medidas de minimização. Do mesmo modo, após
ter sido efectuada a caracterização do estado actual do ambiente, analisa-se as perspectivas de
evolução futura da área em estudo, de acordo com um cenário referente à não implementação do
empreendimento em análise.

4.2. Clima
4.2.1. Metodologia
A caracterização climática da região onde se localiza o empreendimento em estudo baseou-se
nos registos históricos publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) das
Estações Meteorológicas (EM) de Mértola/Vale Formoso e de Ameixial (Figura 4.2.1), que têm as
características gerais apresentadas no Quadro 4.2.1.

Quadro 4.2.1 – Localização e características das estações meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e
de Ameixial
Local

Latitude

Longitude

Altitude

Mértola/Vale Formoso

37º38’

7º40’

190 m

Ameixial

37º25’

7º55’

260 m
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Do conjunto das EM existentes em território nacional, as EM seleccionadas são as que, pelas
suas características, se podem considerar mais representativas das condições climáticas onde se
insere o empreendimento em estudo.
As variáveis climáticas consideradas nesta caracterização foram as seguintes: temperatura do ar,
humidade relativa, insolação, vento, precipitação, evaporação, geada, nevoeiro, orvalho, granizo e
geada.
A caracterização do clima é realizada a partir das séries mensais das variáveis climáticas, para o
período de 1941 a 2006, para a estação climatológica de Mértola/Vale Formoso, e de 1941 a 1991
para a estação climatológica de Ameixial. Dado que esta última EM iniciou o seu funcionamento
em 1948 e foi extinta na década de 60 (mais precisamente em 1963, mas este último ano
encontra-se incompleto), foi necessário efectuar o preenchimento dos restantes anos para
completar a série. Para além deste aspecto, foi também necessário efectuar o preenchimento de
algumas falhas pontuais de dados que ocorriam nas séries disponíveis.
O preenchimento das falhas das duas estações climatológicas analisadas realizou-se de acordo
com a metodologia preconizada no Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana.
Assim, as séries mensais de observações das variáveis climáticas nas duas estações
climatológicas foram previamente completadas para a totalidade do período em análise. A
metodologia utilizada foi implementada em cálculo automático e consistiu basicamente, num
primeiro tempo, no total preenchimento para o período em análise das séries mensais mais longas
e completas – as Séries Base – mediante a aplicação de regressões lineares entre séries base do
mesmo mês; a estimativa de um dado mês de falha para uma estação base, obtém-se a partir da
regressão com melhor correlação, entre aquela série e as séries base do mesmo mês da outra
estação base.
O preenchimento das falhas mensais das séries mais curtas utiliza o mesmo procedimento,
considerando apenas as séries base já completadas como variáveis independentes da regressão.
Para o preenchimento das falhas utilizaram-se as estações meteorológicas de Faro, Beja e Vila
Real de Sto. António.
No caso da temperatura máxima do ar, e no que respeita às estações de Mértola/Vale Formoso
tem 63 anos completos e 4 meses de falha (1946, 2004 e 2006) e do Ameixial tem 15 anos
completos, de 1948 a 1962 e 1 ano incompleto, 1963, com 10 meses de falha.
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Figura 4.2.1 – Localização e área de influência das estações meteorológicas de Mértola e Ameixial
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Costas da Figura 4.2.1
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Para a temperatura mínima do ar e comparando com os dados da temperatura máxima, tem-se
que Mértola/Vale Formoso tem os 63 anos completos e 6 meses de falha (2004, 2005 e 2006) e o
Ameixial tem como na temperatura máxima, 15 anos completos, de 1948 a 1962, e 10 meses de
falha em 1963.
Relativamente à temperatura média do ar, esta é calculada a partir da média das temperaturas
máximas e mínimas diárias observadas, pelo que se verificam falhas neste parâmetro sempre que
existam falhas na temperatura máxima ou na temperatura mínima do ar. No caso da insolação
Mértola/Vale Formoso tem 55 anos completos, com início das observações em 1952, tendo nesse
ano 3 meses de falhas e, no ano 2004, 4 meses de falhas.
Para a humidade relativa do ar às 9 UTC, que se considera como média diária, têm-se para as
duas estações climatológicas os seguinte dados: Mértola/Vale Formoso tem 62 anos completos e
1 mês da falha em 1975, 4 meses de falha em 1997, 2 meses de falha em 2004 e em 2006; e
Ameixial tem 15 anos completos, de 1948 a 1962, e 1 ano incompleto, 1963, com 10 meses de
falha.
Para a velocidade média mensal do vento têm-se para as duas estações climatológicas os
seguintes dados: Mértola/Vale Formoso tem 50 anos completos e 1 mês da falha em 1975;
Ameixial tem 15 anos completos, de 1948 a 1962, e o ano de 1963 incompleto, com 10 meses de
falha.
Para além dos elementos climáticos principais, foram também caracterizados alguns outros
meteoros, nomeadamente, número médio mensal de dias com temperatura máxima do ar superior
a 25º C, número médio mensal de dias com temperatura mínima do ar superior a 20º C, número
médio mensal de dias com temperatura mínima do ar inferior a 0º C, número médio mensal de
dias com geada, número médio mensal de dias com orvalho, número médio mensal de dias com
nebulosidade inferior ou igual a 2/10, número médio mensal de dias com nebulosidade superior ou
igual a 8/10, número médio mensal de dias com nevoeiro, número médio mensal de dias com
velocidade média do vento superior ou igual a 36 km/h, número médio mensal de dias com
velocidade média do vento superior ou igual a 55 km/h, número médio mensal de dias com
precipitação superior ou igual a 0,1 mm, número médio mensal de dias com precipitação superior
ou igual a 1,0 mm e número médio mensal de dias com precipitação superior ou igual a 10 mm.
No que respeita aos dados relativos ao número médio mensal de dias com temperaturas do ar
máxima superior a 25 ºC, mínima superior a 20 ºC e mínima inferior a 0 ºC, verifica-se que a
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estação climatológica de Mértola/Vale Formoso apresenta séries de valores mensais completas,
ou praticamente completas, variando entre 36 e 42 anos completos de observações.
Relativamente ao número médio mensal de dias com precipitação superior ou igual a 0,1 mm,
1,0 mm e 10 mm, ao número médio mensal de dias com geada, orvalho, nevoeiro e ao número
médio mensal de dias com velocidade média do vento superior ou igual a 36 e a 55 km/h, a
estação climatológica de Mértola/Vale Formoso apresenta as suas séries de valores mensais
completas ou praticamente completas, variando igualmente entre 36 e 42 anos.
Nos Quadros IV.1 a IV.20 do Anexo IV encontram-se indicados para cada elemento climático
considerado e para cada EM, os anos completos (anos para os quais se dispõe de valores em
todos os meses do ano), anos incompletos (anos com algum ou alguns meses em falha) e anos
de falha (falha em todos os meses do ano). Apresenta-se em seguida a distribuição das variáveis
climatológicas consideradas neste estudo de acordo com as respectivas séries cronológicas que
lhes servem de base:
A)

Variáveis caracterizadas com base em séries mensais para o período de 1941 a 2006 para a
estação climatológica de Mértola/Vale Formoso e de 1941 a 1991 para a estação
climatológica de Ameixial:

B)

o

Temperatura média do ar;

o

Temperatura máxima do ar;

o

Temperatura mínima do ar;

o

Insolação;

o

Humidade relativa do ar média (9 UTC);

o

Velocidade média do vento; e

o

Evapotranspiração potencial (método de Penman-Monteith).

Variáveis caracterizadas com base em séries mensais no período de 1947 a 1988:
o

Número médio mensal de dias com temperatura máxima do ar superior a 25º C;

o

Número médio mensal de dias com temperatura mínima do ar superior a 20º C;

o

Número médio mensal de dias com temperatura mínima do ar inferior a 0º C;

o

Número médio mensal de dias com geada;

o

Número médio mensal de dias com orvalho;
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o

Número médio mensal de dias com nevoeiro;

o

Número médio mensal de dias com nebulosidade inferior ou igual a 2/10;

o

Número médio mensal de dias com nebulosidade superior ou igual a 8/10;

o

Número médio mensal de dias com velocidade média do vento superior ou igual a
36 km/h;

o

Número médio mensal de dias com velocidade média do vento superior ou igual a
55 km/h;

C)

o

Número médio mensal de dias com precipitação superior ou igual a 0,1 mm;

o

Número médio mensal de dias com precipitação superior ou igual a 1,0 mm; e

o

Número médio mensal de dias com precipitação superior ou igual a 10 mm.

Os valores de precipitação média apresentados para a EM de Mértola correspondem às
normais climatológicas no período de 1961 a 1990.

4.2.2. Caracterização Climatológica
Temperatura do Ar
A distribuição espacial da temperatura do ar é, principalmente, condicionada pela latitude, pelo
seu afastamento do mar, pelo relevo e pelo regime e exposição aos ventos.
Nas estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial a variável climática temperatura do ar, está
representada para os períodos de 1941 a 2006 e de 1941 a 1991, respectivamente (Quadros IV.1
a IV.6 do ANEXO IV).
A análise dos valores médios anuais da temperatura do ar nas referidas EM (Quadro 4.2.2)
permite concluir que estes variam entre 16,6 ºC e 16,1 ºC, respectivamente em Mértola e no
Ameixial, enquanto as temperaturas médias mensais variam entre 9,3 ºC, em Janeiro, e 24,6 ºC,
em Julho, para Mértola, e entre 9,1 ºC, em Janeiro, e 24,2 ºC, em Julho, para a estação do
Ameixial. Com base no valor da temperatura média anual (T), pode classificar-se a região como
temperada (9 ºC < T < 25 ºC).
Os registos das temperaturas médias máximas e médias mínimas mensais registadas nas
estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial para os períodos analisados (Quadro 4.2.3),
evidenciam que os meses de Verão são aqueles onde se verifica maior amplitude térmica,
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atingindo-se o valor máximo de 16,7 ºC no mês de Julho para a estação de Mértola, e, 16,4 º C no
mês de Agosto para a estação do Ameixial. Janeiro é o mês em que, em média, a amplitude
térmica é mais baixa para a estação de Mértola (8,7 ºC) e Dezembro é o mês em que, em média,
a amplitude é mais baixa (8,1ºC) para a estação do Ameixial.

Quadro 4.2.2 – Temperaturas médias mensais (ºC) registadas nas estações meteorológicas de
Mértola/Vale Formoso e Ameixial
Estação meteorológica

Jan.

Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.

Jul. Ago. Set.

Out. Nov. Dez. Ano

Mértola (1941 e 2006)

9,3

10,4 12,6 14,5 17,7 21,9 24,6 24,5 22,2 18,0 13,3 10,1 16,6

Ameixial (1941 e 1991)

9,1

10,2 12,2 14,1 17,0 21,1 24,2 24,0 21,8 17,4 12,9 10,0 16,1

Quadro 4.2.3 – Temperaturas médias máximas, médias mínimas e amplitude térmica (ºC) observadas
nas estações meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e do Ameixial
Estação meteorol.

Mértola
(1941 e 2006)

Ameixial
(1941 e 1991)

Factor

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano

Temp. média
máxima

13,9 15,3 18,0 20,4 24,2 29,2 33,0 32,7 29,1 23,5 18,0 14,5 22,7

Temp. média
mínima

4,7

5,4

7,2

11,1 14,5 16,3 16,4 15,3 12,5

8,5

5,8

10,6

Amplitude térmica

9,2

9,9

10,8 11,7 13,2 14,8 16,7 16,3 13,8 11,0

9,5

8,7

12,1

8,7

Temp. média
máxima

13,2 14,8 16,9 19,4 23,1 28,1 32,2 32,2 28,7 23,0 17,3 14,0 21,9

Temp. média
mínima

4,9

5,6

7,4

8,7

10,9 14,0 16,1 15,8 14,8 11,8

8,4

5,9

10,4

Amplitude térmica

8,3

9,2

9,5

10,7 12,2 14,1 16,1 16,4 13,9 11,2

8,9

8,1

11,5

A média das temperaturas máximas é mais elevada no mês de Julho (33,0 ºC) e mais baixa no
mês de Janeiro (13,9 ºC) para a estação de Mértola e mais elevada nos meses de Julho e Agosto
(32,2 ºC) e mais baixa no mês de Janeiro (13,2 ºC) para a estação do Ameixial. Para a média das
temperaturas mínimas verifica-se o mesmo comportamento, isto é, mais alta no mês de Agosto
(16,4 º C para Mértola e 16,1 ºC para o Ameixial) e mais baixa no mês de Janeiro (4,7 ºC para
Mértola e 4,9 ºC para o Ameixial).
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Em valores absolutos a temperatura mais elevada para a estação de Mértola verificou-se no mês
de Julho (36,3 ºC) e a mais baixa no mês de Fevereiro (0,6 ºC). Para a estação do Ameixial a
temperatura mais elevada registou-se no mês de Agosto (36,2 ºC) e a mais baixa no mês de
Janeiro (1,3 ºC) (Quadro 4.2.4).

Quadro 4.2.4 – Temperaturas máximas e mínimas absolutas (ºC) registadas nas estações
meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e do Ameixial
Estação meteorol.

Factor

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano

Temp. Máxima 15,9 18,3 24,9 26,5 28,3 34,6 36,3 35,2 32,5 28,0 23,7 17,0 25,0
Mértola (1941 e 2006)
Temp. Mínima

1,0

0,6

4,2

5,9

8,8

10,9 13,5 13,5 11,5

8,6

4,6

0,7

9,2

Temp. Máxima 15,2 18,3 20,6 25,8 27,9 32,1 34,9 36,2 31,8 27,4 21,4 16,4 23,4
Ameixial (1941 e 1991)
Temp. Mínima

1,3

1,4

5,9

6,3

9,0

11,2 14,0 13,5 11,5

8,5

5,1

2,1

9,1

Tomando por referência o valor médio anual da temperatura média diária do ar podem repartir-se
os meses por dois períodos:
Período mais quente (desvios positivos) de Maio a Outubro;
Período mais frio (desvios negativos) de Novembro a Abril.

O número médio de dias no ano com temperatura máxima superior a 25 ºC é da ordem de 1/3 dos
dias do ano, não ocorrendo aquelas temperaturas nos meses de Dezembro a Fevereiro, e
atingindo-se os maiores valores nos meses de Julho e Agosto, com o máximo de 31 dias nos
meses de Julho e Agosto (Quadro 4.2.5). Assim, é relativamente elevado o número médio de dias
nos meses de verão com temperaturas máximas superiores a 25ºC, enquanto é nulo nos meses
mais frios, de Dezembro a Fevereiro. A ocorrência de dias com temperatura mínima do ar inferior
a 0ºC é relativamente pouco frequente nos meses de Novembro a Março (Quadro 4.2.6).
O número médio de dias no ano com temperatura mínima superior a 20 ºC é de 7 dias, em
Mértola, e de 5 dias, no Ameixial (Quadro 4.2.7).
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Quadro 4.2.5 – Número de dias com temperaturas máximas do ar superiores a 25 ºC registadas nas
estações meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e do Ameixial
Estação meteorológica Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Ano

Mértola

0,0

0,0

0,5

2,8

12,1 23,0 30,3 30,4 25,2

9,4

0,7

0,0

134,5

Ameixial

0,0

0,0

0,9

1,9

10,9 21,3 29,8 29,9 23,8

8,1

0,6

0,0

127,2

Quadro 4.2.6 – Número de dias com temperaturas mínimas do ar inferiores a 0 ºC registadas nas
estações meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e do Ameixial
Estação meteorológica Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano
Mértola

2,7

1,5

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

1,8

6,4

Ameixial

2,3

1,4

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

6,2

Quadro 4.2.7 – Número de dias com temperaturas mínimas do ar superiores a 20 ºC registadas nas
estações meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e do Ameixial
Estação meteorológica Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano
Mértola

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

2,3

2,2

1,5

0,0

0,0

0,0

6,8

Ameixial

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,4

2,0

1,8

0,7

0,0

0,0

0,0

5,1

Humidade relativa do ar
A humidade relativa do ar define o grau de saturação do vapor na atmosfera e é dado pela razão
entre a massa de vapor de água que existe num determinado volume de ar húmido e a massa de
vapor de água que existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura, num dado local e no
instante considerado.
Os valores médios mensais e anuais da humidade relativa do ar às 9h, para os períodos
analisados, para as duas EM consideradas, encontram-se indicados no Quadro 4.2.8. O valor
médio anual às 9 h, foi de 77,3 % em Mértola, enquanto que no Ameixial foi ligeiramente inferior,
de 72,2%. Os valores mais altos ocorrem nos meses de Janeiro e Dezembro e os mais baixos de
Junho a Agosto.
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No que respeita à variação diária da humidade relativa do ar, os valores mais baixos ocorrem,
normalmente, nas primeiras horas da tarde e correspondem aos valores mais elevados da
temperatura do ar. Os valores mais elevados ocorrem, geralmente, nas primeiras horas da manhã
e correspondem aos valores mais baixos da temperatura do ar.

Quadro 4.2.8 – Valores médios da humidade relativa do ar (%) às 9 h registadas nas estações
meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e do Ameixial
Estação meteorológica Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano
Mértola (1941 e 2006)

90,7 87,5 84,1 77,7 70,6 65,1 62,4 64,2 70,6 79,3 86,4 90,2 77,3

Ameixial (1941 e 1991)

90,3 87,7 80,6 69,2 64,8 55,1 51,5 52,5 60,8 77,4 86,6 90,4 72,2

Insolação
Chama-se insolação ao tempo de sol descoberto num determinado local e durante um dado
intervalo de tempo, sendo expresso em horas. No Quadro 4.2.9 pode observar-se a insolação
média mensal e anual registada nas EM consideradas.

Quadro 4.2.9 – Insolação média mensal (h) registada nas estações meteorológicas de Mértola/Vale
Formoso e do Ameixial
Estação meteorol.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out. Nov. Dez.

Ano

Mértola (1941 e 2006)

152,3 158,8 201,3 231,4 282,6 312,2 360,4 337,6 255,4 202,4 160,4 141,4 2778,4

Ameixial (1941 e 1991)

151,1 155,9 196,0 227,4 285,3 310,0 365,3 334,2 247,0 203,5 159,2 141,3 2776,2

Considerando o ano médio, o número de horas de sol atinge os valores máximos no mês de Julho
(aproximadamente 360 horas para Mértola e 365 horas para o Ameixial) e os valores mínimos no
mês de Dezembro (aproximadamente 141 horas, em ambas as estações). Para os períodos em
observação, o número médio de horas de sol no ano foi de aproximadamente 2 778 horas, para a
estação de Mértola, e de 2 776 horas, para a estação do Ameixial, valores que correspondem a
cerca de 61 % do número máximo possível de horas de sol descoberto.
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Vento
Os parâmetros utilizados para caracterizar o vento num dado local são o rumo, que corresponde
ao ponto da rosa-dos-ventos donde sopra, existindo medições segundo os 8 rumos principais, e a
velocidade, expressa normalmente em km/h. Quando a velocidade do vento é igual ou inferior a
1 km/h, sem rumo determinável, diz-se que há calma.
Na Figura 4.2.2 apresentam-se os valores da velocidade média do vento nas estações
meteorológicas de Mértola e do Ameixial, onde se pode observar que os meses de Março a
Agosto são aqueles em que a velocidade média do vento é maior.

Mértola
Ameixial
Dez.

Jan.
15

Fev.

10

Nov.

Mar.

5
Out.

0

Abr.

Set.

Mai.
Ago.

Jun.
Jul.

Figura 4.2.2 – Velocidade média do vento registada nas estações meteorológicas de Mértola/Vale
Formoso e Ameixial

A Figura 4.2.3 permite verificar que o mês de Março é aquele onde é maior a frequência de
ocorrência de ventos com velocidade superior a 36 km/h. Nos meses de Verão, a frequência de
ocorrência de ventos com velocidade superior a este valor não é significativa.
Em relação à direcção do vento pode-se constatar que na região de Mértola as direcções
predominantes são Noroeste e Oeste. No entanto, a direcção Sudeste é aquela onde se registam
as maiores velocidades do vento que atingem, em média, os 14,7 km/h (Figura 4.2.4).
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Velocidade do vento
superior a 36 km/h (dias)

1,4
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Figura 4.2.3 – Número médio de dias com velocidade do vento superior a 36 km/h, registados nas
estações meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e do Ameixial
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Figura 4.2.4 – Frequência e velocidade do vento na Estação Meteorológica de Mértola/Vale Formoso:
média dos valores registados

Precipitação
Os valores médios mensais e anuais da quantidade de água precipitada na região de Mértola e
Ameixial são apresentados no Quadro 4.2.10. A distribuição sazonal da precipitação é típica do
clima Mediterrânico, caracterizando-se por uma concentração nos meses de Outubro a Março,
nos quais ocorre cerca de 80 % do total da precipitação anual.
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Quadro 4.2.10 – Precipitação média mensal registada nas estações meteorológicas de Mértola/Vale
Formoso e Ameixial (mm)
Estação meteorológica Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.

Jul. Ago. Set.

Out. Nov. Dez.

Ano

Mértola (*)

65,5 57,4 45,5 48,1 29,6 21,4

3,9

2,5

20,1 68,5 73,4 71,9

507,8

Ameixial

55,0 57,6 72,6 35,9 33,4 15,7

0,7

0,6

18,8 62,3 64,7 71,1

488,4

(*) Fonte: Instituto de Meteorologia, I.P. no período de 1961 a 1990.

Na Figura 4.2.5 pode observar-se a variação mensal da distribuição da precipitação média
mensal para as estações utilizadas.
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Figura 4.2.5 – Precipitação média mensal registada nas estações meteorológicas de Mértola/Vale
Formoso e do Ameixial

Da observação do Quadro 4.2.11 e da Figura 4.2.6 pode verificar-se que no período
compreendido entre Outubro e Maio o número de dias mensais com a precipitação superior a
1,0 mm é superior a 5 dias. Para esta região pode constatar-se que o número de dias em que a
precipitação é superior a 10 mm não ultrapassa os 2 dias mensais, verificando-se os maiores
valores no período de Outubro a Março. O número de dias com precipitação superior a 0,1 mm é
superior a 10 dias no período de Outubro a Março.

Página 118
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Quadro 4.2.11 – Número de dias com precipitação superior a 10,0 mm, 1,0 mm e 0,1 mm registadas
nas estações meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e Ameixial
Estação meteorológica

Mértola

Ameixial

Prec.

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano

> 10 mm 2,1

2,1

2,0

1,3

1,0

0,7

0,1

0,0

0,7

2,0

2,4

2,3

16,6

> 1 mm

8,1

7,4

6,6

4,9

2,7

0,4

0,5

2,0

5,9

6,7

7,9

61,5

> 0,1 mm 11,6 11,4 10,0

8,9

6,7

3,9

0,6

0,9

2,9

7,9

9,3

10,5 84,6

> 10 mm 2,3

2,2

2,2

1,4

0,8

0,3

0,0

0,0

0,6

1,8

2,4

2,8

17,0

> 1 mm

7,6

7,3

5,4

4,9

2,2

0,4

0,3

1,9

5,1

6,5

7,5

57,4

> 0,1 mm 12,5 12,1 10,7

8,1

6,7

3,7

0,4

0,8

2,8

7,7

9,8

12,1 87,4

8,4

8,1

14

Precipitação (dias)

12

Mértola - R >= 10,0
Mértola - R >= 1,0
Ameixial - R >= 10,0
Ameixial - R >= 1,0
Mértola - R >= 0,1
Ameixial - R >= 0,1
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Figura 4.2.6 – Número de dias com precipitação superior a 10,0 mm, 1,0 mm e 0,1 mm registados nas
estações meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e do Ameixial

Evaporação
A evaporação, isto é a transferência de vapor de água do globo para a atmosfera, não é, em geral,
observada. A evaporação real depende de factores locais, muitos dos quais não são estritamente
meteorológicos (por exemplo: cobertura do solo, seu teor em água, e temperatura do solo) e,
também, da situação atmosférica (nomeadamente, vento, humidade e temperatura do ar).
A rede climatológica nacional utiliza evaporímetros de Piche para avaliar a evaporação potencial e
portanto, representa, num certo sentido, o valor máximo possível da evaporação nas mesmas
condições meteorológicas.
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A evaporação média anual que ocorreu na estação climatológica de Mértola, no período
considerado (1961/2006), é de 1 882 mm. No que diz respeito à estação climatológica do Ameixial
e para o período de 1944 a 1962, este valor é de 1 884 mm (Quadro 4.2.12).
Como se pode observar na Figura 4.2.7 a evaporação (de Piche) anual é, claramente, superior à
precipitação. Em relação aos valores mensais, só os meses de Inverno, de Dezembro e Janeiro,
apresentam valores da precipitação superiores à evaporação. Os valores anuais mais elevados de
evaporação verificam-se nos meses de Julho e Agosto (315 mm) e os menores nos meses de
Dezembro e Janeiro (55 a 57 mm).

Quadro 4.2.12 – Evaporação média mensal e anual verificada nas estações climatológicas de
Mértola/Vale Formoso e do Ameixial (mm)
Estação climatol.

Período

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

Ano

Mértola

1961-2006

55,2 65,7 100,9 120,0 183,5 230,7 314,4 314,9 223,8 139,9 76,7 56,8 1882,5

Ameixial

1944-1962

57,2 70,6 102,2 134,2 173,8 233,6 308,1 304,9 216,0 143,1 82,9 57,3 1883,9

(*) – Fonte: Instituto de Meteorologia, I.P. no período de 1961 a 2006
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Figura 4.2.7 – Evaporação e precipitação média mensal verificada nas estações meteorológicas de
Mértola/Vale Formoso e do Ameixial

Geada
A geada é constituída por cristais leves de gelo que se formam na superfície dos corpos
arrefecidos durante as noites com temperaturas inferiores a 0 ºC ao nível do solo.
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O número médio mensal e anual de dias com geada nas EM de Mértola e do Ameixial está
representado na Figura 4.2.8. Da observação desta figura pode-se, então, concluir que a
ocorrência de geada está restrita ao período mais frio. Mértola apresenta um número médio de
dias anual com geada de 31 dias, enquanto que no Ameixial este valor é de 36 dias, sendo os
meses de Janeiro e Dezembro, aqueles onde a ocorrência de geada é mais frequente cerca de 8
e 10 dias, respectivamente. Seguem-se, por ordem decrescente de frequência de ocorrência, os
meses de Fevereiro, Novembro, Março, Abril e Outubro.
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Figura 4.2.8 – Número médio de dias com ocorrência de geadas nas estações meteorológicas de
Mértola/Vale Formoso e do Ameixial

Outros meteoros
Neste ponto inclui-se a caracterização das seguintes variáveis: nevoeiro, orvalho, granizo e
saraiva, sendo a influência destes elementos, por vezes, notória sob o ponto de vista agrícola. A
ocorrência de orvalho e nevoeiro pode contribuir para a humidade da camada superficial do solo.
O nevoeiro é uma suspensão de gotículas muito pequenas de água na atmosfera que,
geralmente, reduzem a menos de um quilómetro a visibilidade horizontal à superfície do Globo. O
orvalho (depósito de gotas de água) forma-se se a temperatura superficial de um corpo situado na
atmosfera for inferior à do ponto de orvalho do ar adjacente, condensando-se, assim, o vapor de
água na superfície do corpo. O granizo e a saraiva são uma forma de precipitação da água no
estado sólido (grãos de gelo transparentes ou translúcidos, esféricos ou irregulares).
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O número médio de dias com nevoeiro é maior nos meses de Dezembro e Janeiro e menor nos
meses de Julho e Agosto (Figura 4.2.9).
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Mértola
4,0
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2,0
1,0
0,0
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Mês

Figura 4.2.9 – Número médio de dias com ocorrência de nevoeiros nas estações meteorológicas de
Mértola/Vale Formoso e do Ameixial, no período de1947/1988

Observando a Figura 4.2.10 verifica-se que, na estação do Ameixial, o mês com maior número
médio de dias em que ocorre a formação de orvalho, no período entre 1947/1988, é Fevereiro,
com 6,3 dias, logo seguido do mês de Novembro, com 5,7 dias.
Nos meses de Junho a Setembro verifica-se que o número de dias com orvalho é nulo na estação
meteorológica de Ameixial. Na estação de Mértola o mês com maior número médio de dias em
que ocorre a formação de orvalho é Março com 2,5 dias, logo seguido do mês de Novembro com
1,9 dias. Os meses de Julho e Agosto são aqueles em que o número de dias com orvalho é nulo,
para ambas as estações meteorológicas.
Na Figura 4.2.11 apresenta-se para a estação meteorológica de Mértola o número de dias com
ocorrência de trovoadas, definido para um período de 1947 a 1988.
Da observação da figura anterior pode verificar-se que os meses de Abril a Junho apresentam os
maiores valores do número médio de dias com ocorrência de trovoadas.
A ocorrência de granizo, saraiva e neve não têm significado na região, sendo o número médio de
dias de ocorrência destes meteoros, normalmente, nulo.
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Figura 4.2.10 – Número de dias com ocorrência de orvalho nas estações meteorológicas de
Mértola/Vale Formoso e do Ameixial, no período 1947/1988
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Figura 4.2.11 – Número de dias com ocorrência de trovoadas na estação meteorológica de
Mértola/Vale Formoso, no período 1947/1988

Nebulosidade
A nebulosidade define-se como a quantidade de nuvens no céu que são visíveis de um dado local
e expressa-se em décimos de céu, variando o seu valor de 0, céu limpo, a 10, céu totalmente
encoberto.
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A nebulosidade tende a diminuir da estação húmida para a estação seca, sendo pouco
significativa a variação espacial da nebulosidade na região, para o mesmo intervalo de tempo de
observação.
Da observação da Figura 4.2.12, pode concluir-se que, durante o ano, o céu se encontra com
maior nebulosidade na zona da estação meteorológica de Mértola.
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Figura 4.2.12 – Número de dias com ocorrência de nebulosidade superior a 8/10 e inferior 2/10 nas
estações meteorológicas de Mértola/Vale Formoso e do Ameixial, no período 1947/1988

Classificação climática
Sistema de Thorntwaite
A classificação climática de Thornthwaite baseia-se no balanço hídrico do solo. A realização dos
cálculos do balanço hídrico do solo permite definir alguns indicadores e com base nestes
classificar o clima de um determinado local. Os resultados da realização do balanço hidrológico do
solo, partindo do pressuposto que a reserva utilizável do solo é de 100 mm, apresentam-se no
Quadro 4.2.13.
Utilizando os valores do Quadro 4.2.13, resultaram os índices apresentados no Quadro 4.2.14.
Com base nos índices apresentados no Quadro 4.2.14 pode-se então classificar-se o clima da
região de influência de cada uma das EM consideradas neste estudo de acordo com o sistema de
classificação climática de Thorntwaite, da forma definida no Quadro 4.2.15.
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Quadro 4.2.13 – Resultados do balanço hidrológico do solo para as estações meteorológicas de
Mértola/Vale Formoso e do Ameixial
Variáveis

Mértola

Ameixial

Precipitação total (mm)

507,8

488,4

Evapotranspiração potencial (mm)

1 123,3

1 337,7

Défice de água (mm)

832,3

924,0

Excesso de água (mm)

66,0

75,0

Quadro 4.2.14 – Sistema de Thorntwaite. Índices
Índices

Mértola

Ameixial

Índice de aridez (Ia)

53,2 %

51,2 %

Índice de humidade (Ihu)

7,9 %

10,3 %

Índice hídrico (Ih)

-24,0 %

-20,5 %

Conc. Térmica estival (Ct)

47,4 %

47,8 %

Quadro 4.2.15 – Classificação climática de Thorntwaite
Mértola/Vale

Formoso

Ameixial

Semi-árido (D)

Semi-árido (D)

Mesotérmico (B’2)

Mesotérmico (B’2)

Nulo ou pequeno excesso de água no ano (d)

Excesso moderado de água no Inverno (s)

Nula ou pequena concentração da eficiência térmica
na época estival (a’)

Nula ou pequena concentração da eficiência
térmica na época estival (a’)

As fórmulas climáticas para as estações meteorológicas de Mértola e do Ameixial são as
seguintes:
Mértola - D B’2 d a’;
Ameixial - D B’2 s a’
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Sistema de Köppen
Como se pode observar nas Figuras 4.2.13 e 4.2.14 o ano encontra-se dividido em três, ou
quatros períodos, de acordo com a EM considerada:
Período chuvoso frio - de Novembro a Março (Outubro a Março, na EM de Mértola);
Período seco frio - Abril e Maio;
Período seco quente - Junho a Setembro;

Pelo sistema de Köppen, o clima da região classifica-se como mesotérmico com Verão seco e
com a seguinte simbologia Csb.
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Figura 4.2.13 – Climograma de Köppen referente à estação meteorológica de Mértola/Vale Formoso
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Figura 4.2.14 – Climograma de Köppen referente à estação meteorológica do Ameixial

4.3. Geologia e Geomorfologia
4.3.1. Metodologia
A caracterização deste descritor baseou-se no reconhecimento da superfície da área em estudo e
na consulta da cartografia adequada para esta fase do EIA, para além de um conjunto de
elementos bibliográficos respeitantes a estudos efectuados para a caracterização das
potencialidades da área em questão.
A deslocação ao local de implantação do empreendimento e o estudo da componente geológica
da região estiveram suportadas pelos seguintes documentos de base, designadamente:
Carta Geológica de Portugal na escala 1/200 000, Folha 8 (Oliveira, 1992), e respectiva
notícia explicativa
Carta Hidrogeológica de Portugal na escala 1/200 000, Folha 8 (Costa, 1989) e respectiva
notícia explicativa;
Relatório Geológico-Geotécnico Preliminar do Estudo Prévio da Barragem de Á-da-Gorda
(Dezembro de 2000)
Carta Militar, Folhas 565 e 573 à escala 1:25 000 (IGeoE);
Fotografia aérea da área em análise na escala 1/15 000 (IGP).
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4.3.2. Geomorfologia e Geologia
Do ponto de vista geomorfológico verifica-se que o vale da ribeira da Lampreia, não é muito aberto
e apresenta vertentes, ligeiramente, assimétricas.
Na zona em estudo a referida ribeira surge com um traçado meandriforme, com curtos troços
rectilíneos, apresentando um evidente controlo estrutural, dado pela orientação da estratificação e
da fracturação dos xistos. Em termos hipsométricos, a bacia drenante da futura barragem
apresenta altitudes máximas da ordem dos 400 m, no seu extremo Oeste (W), e mínimas um
pouco inferiores a 100 m, junto à foz (Figura 4.3.1).
A rede hidrográfica é bastante ramificada e as várias linhas de água apresentam declives pouco
acentuados. No local do eixo da futura barragem, a ribeira da Lampreia apresenta uma orientação
Sudoeste (SW) – Nordeste (NE), com a vertente direita mais abrupta que a esquerda.
Do ponto de vista geológico, a região em estudo está integrada numa das grandes unidades em
que se divide o Maciço Hespérico, denominada por Zona Sul Portuguesa. Esta unidade
paleogeográfica é caracterizada, de uma forma geral, pela existência de terrenos de origem
metamórfica e eruptiva mais recentes que o Devónico inferior a médio. Na Figura 4.3.2,
apresenta-se o enquadramento geológico da região em estudo.
As formações geológicas na zona são de idade Carbónica e pertencem ao “Grupo de flysh do
Baixo Alentejo”. Este constitui uma sequência turbidítica, muito espessa, e que engloba três
formações principais:
Formação de Mértola;
Formação de Mira;
e Formação da Brejeira.

Na região em estudo verifica-se que aflora a Formação de Mértola. Esta unidade, é composta,
essencialmente, por alternâncias de xistos e grauvaques, contendo sucessões de sequências
métricas e decamétricas de sedimentos clásticos, de natureza grauvacóide (turbiditos), alternando
com pelitos e siltitos finamente estratificados.
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Figura 4.3.1 – Mapa hipsométrico das bacias hidrográficas interessadas pelo Empreendimento
Turístico em Diogo Martins
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Costas da Figura 4.3.1

Página 130
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Extracto da Carta Geológica de Portugal (1:200 000), Folha 8, do Instituto Geológico e Mineiro

Figura 4.3.2 – Enquadramento geológico da região envolvente da área em estudo

Alguns destes horizontes pelíticos apresentam espessura superior a 50 m e têm extensão lateral
significativa (Chambel, 1999). Segundo Oliveira (1983), esta formação apresenta uma acentuada
deformação, sendo visíveis, alguns dobramentos associados a clivagem, apresentando,
provavelmente, uma espessura próxima dos 1 000 m. De referir, também, que os depósitos
aluvionares presentes ao longo das linhas de água apresentam, geralmente, espessuras muito
reduzidas ou até mesmo nulas.
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4.3.3. Tectónica
De uma maneira geral, a Zona Sul Portuguesa, onde se insere a região estudada, encontra-se,
intensamente, deformada e fracturada pelos movimentos tectónicos da Orogenia Varisca.
Na região de Mértola existem dois sistemas principais de fracturas, com direcções Noroeste –
Sudeste (NW-SE) e Nordeste – Sudoeste (NE-SW), algumas das quais apresentam grande
extensão. O alinhamento rectilíneo de algumas linhas de água na região indica, também, um
controlo estrutural.
Recorreu-se, tal como anteriormente referido, à fotointerpretação do local onde se pretende
implantar a futura barragem, com o objectivo de identificar alinhamentos que pudessem
corresponder a acidentes tectónicos ou a fracturação significativa. Para o efeito foram utilizadas
fotografias aéreas à escala aproximada 1:15 000 do Instituto Geográfico Português (IGP).
Na Figura 4.3.3 apresenta-se um esquema, sobre a fotografia aérea, com os acidentes tectónicos
inferidos por fotointerpretação. Nas formações de xistos e grauvaques, a análise da fotografia
aérea, apenas permite detectar estruturas que apresentam forte incidência no condicionamento da
geomorfologia.
A análise da fotografia aérea, não permitiu detectar no local do eixo da barragem alinhamentos
importantes, sendo apenas detectadas as descontinuidades do maciço correspondentes às
superfícies de estratificação. No entanto, foram identificados perto do local de implantação da
futura barragem alguns alinhamentos de pequena extensão que deverão corresponder a
acidentes tectónicos.
De referir, também, que no Estudo Geológico–Geotécnico, efectuado para o Estudo Prévio da
Barragem, foram identificadas no seu local de implantação, três famílias de descontinuidades
principais com atitudes:
F1: Norte-Sul (N-S), sub-vertical;
F2: N 10-25º W, 35-40 NE (estratificação);
F3: Este-Oeste (E-W), sub-vertical.
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Local do Conjunto Turístico e do Campo de golfe

Fonte: fotografia 1518, fiada 56, IGP (escala aproximada 1: 15 000)

Figura 4.3.3 – Fotografia aérea do local previsto para a implantação do Empreendimento Turístico em
Diogo Martins

4.3.4. Sismicidade
A área em estudo localiza-se numa zona de sismicidade intraplaca. Os epicentros deste tipo de
sismicidade ocorrem, geralmente, associados com os grandes acidentes tectónicos instalados no
soco, que têm movimento recente. Na carta de isossistas de intensidade máxima, do Instituto
Nacional de Meteorologia e Geofísica (Figura 4.3.4), a área em estudo localiza-se numa zona de
intensidade 8, devendo-se considerar a proximidade de algumas falhas de grande extensão, com
direcção aproximadamente NE – SW.
Os registos de sismos históricos e instrumentais, existentes no Instituto Nacional de Meteorologia
e Geofísica, indicam, que nos locais em estudo a intensidade sísmica máxima atingida foi de grau
VI, na escala de Mercalli Modificada.
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Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG)

Figura 4.3.4 – Carta de isossistas de intensidade máxima, para Portugal Continental

Considerando o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP, 1986), a região está englobada na zona sísmica A, com um coeficiente de sismicidade
=1,00.
Ainda, segundo o mesmo regulamento, os terrenos são classificados em três tipos principais,
permitindo obter um coeficiente sísmico de referência em função da natureza do terreno.
No Quadro 4.3.1 apresenta-se a classificação dos terrenos identificados, em conformidade com a
tipologia referida, assim como, as acelerações máximas regulamentares para os tipos de acções
sísmicas I e II.
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Quadro 4.3.1 – Tipologia dos materiais e acelerações máximas regulamentares
Terreno
Tipo I
Formação
Rochas e solos
coerentes rijos

Tipo III

Solos coerentes muito duros,

Solos coerentes moles e

duros e de consistência média;

muito moles; solos

solos incoerentes compactos

incoerentes soltos

Ocorrência pontual

Ocorrência frequente

Aluviões
Formação de Mértola

Tipo II

Ocorrência frequente

Ocorrência pontual

Acelerações máximas (G):
- Acções sísmicas tipo I

0,18

0,13

- Acções sísmicas tipo II

0,11

0,11

4.3.5. Considerações geotécnicas
No âmbito da prospecção geológica e geotécnica preliminar cujo principal objectivo consistiu
numa primeira caracterização do ponto de vista geológico e geotécnico dos terrenos existentes
nas zonas onde se pretende construir a barragem e avaliar a disponibilidade de materiais de
construção (manchas de empréstimo) nas proximidades do local da barragem foram executados,
uma vala no local da barragem de A-da-Gorda e três poços na área do Empreendimento Turístico
(vide Figura 3.2 do Relatório Geológico-Geotécnico que se apresenta no ANEXO V).
De acordo com o reconhecimento de superfície efectuado, admite-se que as formações rochosas
presentes na zona se apresentam, de um modo geral, sãs. Superficialmente, os xistos e os
grauvaques apresentam-se, por vezes, muito alterados a decompostos, embora a espessura de
alteração seja, na maior parte dos casos, bastante reduzida. Em profundidade, o maciço passa,
rapidamente, a medianamente pouco alterado, estando as descontinuidades, geralmente,
fechadas ou preenchidas por veios de quartzo, não se prevendo quaisquer problemas na
fundação da barragem. O maciço existente neste local exibe boas características de
deformabilidade e de resistência para servir de fundação. No entanto, as suas propriedades
geotécnicas deverão ser aferidas mediante a realização de sondagens e de ensaios, com vista a
estabelecer o zonamento geotécnico da fundação.
De referir, ainda, que no reconhecimento de campo efectuado no local onde se pretende construir
a barragem e no local onde ficará instalada a albufeira, não foram identificados quaisquer
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escorregamentos, cicatrizes de antigos escorregamentos, ou situações de potencial instabilidade
de taludes.
No que se refere à permeabilidade da formação que constitui a fundação da barragem, este
aspecto também não parece constituir problema, devido à orientação principal apresentada pelos
planos de fracturação e o estado em que se encontram à superfície. No entanto, sendo este um
dos aspectos mais importantes numa estrutura deste tipo, terão que ser realizados ensaios de
permeabilidade de forma a decidir quanto à necessidade e tipo de tratamento de
impermeabilização da fundação.
Para além da caracterização geotécnica do local onde irá ser construída a barragem de Á-daGorda, o programa de prospecção contemplou, também, os possíveis locais que constituirão
mancha de empréstimo de materiais de construção para a referida barragem. A partir dos ensaios
efectuados, verificou-se que os solos no local da mais provável área de empréstimo são,
relativamente, heterogéneos, mas contêm uma elevada percentagem de finos, característica esta
importante, já que lhes confere uma baixa permeabilidade.
No entanto, devido à reduzida espessura da terra vegetal e de maciço descomprimido, que não
deverá exceder os 2,5 m, o volume de areias com características adequadas para filtros e de
solos argilosos disponível com características impermeáveis adequadas não deverá ser suficiente
para a construção do núcleo da barragem. O carácter descontínuo que os solos de cobertura
exibem na área da albufeira e zonas limítrofes e a presença de terra vegetal nessas mesmas
áreas, inviabilizam a sua reutilização como material de construção.
Por outro lado, embora não existam pedreiras em exploração na região, a geologia, em termos
regionais, é propícia à obtenção de materiais rochosos para os maciços estabilizadores de uma
solução de barragem de terra mista ou de enrocamento.
No Relatório Geológico-Geotécnico é referido igualmente que “...tendo em consideração a
escassez de materiais, pelo que o perfil mais adequado deverá ser, provavelmente, o de uma
barragem de enrocamento com núcleo esbelto ou, com paramento de impermeabilização a
montante...”.
Estas soluções e outras que possam ser adaptadas à realidade do local da barragem serão
devidamente abordadas na fase inicial do Projecto de Execução, após a elaboração da
Prospecção Geológica Geotécnica e que foi devidamente identificada e proposta no Estudo Prévio
(vide Capítulo 6.2.5 do Volume II do Estudo Prévio). Assim, na fase inicial do Projecto de
Execução será efectuado um Programa de Prospecção Geológica e Geotécnica para o local da
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barragem e para os locais de empréstimo de materiais de construção (albufeira e
Empreendimento Turístico).
Do que atrás foi exposto pode concluir-se o seguinte:
I) no Estudo Prévio (Capítulo 6.2.5 do Volume II) foi definido o programa de prospecção que
deverá realizar-se na fase inicial do Projecto de Execução; e
II) os materiais para a construção da barragem serão provenientes da albufeira e do
Empreendimento Turístico.

4.4. Recursos Hídricos Superficiais
4.4.1. Metodologia
A caracterização dos recursos hídricos superficiais da zona apoiou-se, sobretudo, em dados
bibliográficos existentes, complementados com o respectivo levantamento de campo.
Nos recursos hídricos superficiais a unidade de estudo principal é a bacia hidrográfica, que
representa uma área definida, topograficamente, drenada por um curso de água, ou por um
sistema interligado de cursos de água, em que todos os caudais afluentes são descarregados
através de uma única saída. Salienta-se, no entanto, que a caracterização hidrológica incidiu,
predominantemente, sobre as secções onde se previa vir a ocorrer um maior grau de afectação,
nomeadamente, na secção controlada pela futura barragem de Á-da-Gorda e pela barragem dos
Choupos que, como já foi referido no capítulo 3.4, se localiza na ribeira da Lampreia a cerca de
20 km a jusante da secção da futura barragem de Á-da-Gorda.
Desta forma, apresenta-se, em seguida, uma descrição dos principais aspectos quantitativos e
qualitativos dos recursos hídricos superficiais da zona em estudo, designadamente, a bacia
hidrográfica da ribeira da Lampreia. Esta bacia integra-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana.
Assim, o principal curso de água interessado é a ribeira da Lampreia, onde se prevê a
implantação da futura barragem de Á-da-Gorda, que aflui à ribeira de Carreiras, a qual é, por sua
vez, afluente da margem direita do Guadiana.
Os escoamentos mensais obtidos na secção onde se prevê a construção da barragem de Á-daGorda foram obtidos por extrapolação directa a partir dos escoamentos na Estação Hidrométrica
(EH) de Entradas, onde se dispõe do registo de uma serie contínua de escoamentos mensais no
período de 1971/72 a 2005/2006, de acordo com o solicitado pelo INAG. Apresentam-se, também,
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os valores de caudais de ponta de cheia calculados para a secção onde se prevê a construção da
barragem de Á-da-Gorda.
A bacia hidrográfica da EH de Entradas localiza-se a cerca de 30 km a Norte da bacia da
barragem de Á-da-Gorda (Figura 4.4.1).

4.4.2. Caracterização das Bacias Hidrográficas
Na Figura 4.4.2 apresenta-se a delimitação das bacias hidrográficas da ribeira da Lampreia e da
ribeira de Carreiras e no Quadro 4.4.1, apresentam-se os principais parâmetros morfométricos
destas bacias hidrográficas.

Quadro 4.4.1 – Parâmetros morfométricos das bacias hidrográficas das ribeiras da Lampreia e de
Carreiras
Parâmetro
Classificação Decimal
2
Área (km )
Perímetro (km)
Altitude máxima (m)
Altitude mínima (m)
Altitude média (m)
Desnível máximo (m)
Comprimento da linha de água principal (km)
Declive médio (%)
Coeficiente de compacidade (Kc)
Escoamento médio (mm/ano)
3
Escoamento médio (hm /ano)
3
Caudal médio anual (m /s)

Bacia da Lampreia
401 30 04
70,2
42
333
76
257
33
0,78
1,40
-

Bacia de Carreiras
401 30
342
96
381
9
222
372
64
2,40
1,46
158
53,7
1,7

A bacia hidrográfica da ribeira da Lampreia abrange uma área de cerca de 70,2 km2,
apresentando uma forma alongada, desenvolvendo-se, sensivelmente, no sentido Sudoeste (SW)
- Nordeste (NE), inflectindo na parte terminal (a jusante da barragem dos Choupos) para Norte,
com um comprimento da ordem dos 33 km e um declive médio da ordem dos 0,8%.
A bacia de Carreiras desenvolve-se sob uma forma alongada, igualmente, no sentido SW–NE e
engloba a bacia da ribeira da Lampreia. Apresenta uma área de 342 km2, um comprimento de
cerca do dobro da Lampreia e um desnível máximo de cerca de 372 m.
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Figura 4.4.1 – Localização da Estação Hidrométrica de Entradas face ao Empreendimento Turístico
de Diogo Martins
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Costas da Figura 4.4.1
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Figura 4.4.2 – Bacias hidrográficas das ribeiras interessadas pelo Empreendimento Turístico de
Diogo Martins
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Costas da Figura 4.4.2
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A bacia hidrográfica da barragem dos Choupos, com cerca de 63,9 km2 de área, apresenta uma
forma alongada desenvolvendo-se aproximadamente, no sentido SW–NE. Com uma extensão de
cerca de 30,8 km até à barragem, a ribeira da Lampreia vence um desnível entre a cota 320 m e
120 m, o que corresponde a uma inclinação média de 0,65 %.
A bacia hidrográfica da barragem de Á-da-Gorda, que constitui uma sub-bacia da anterior, tem
uma área de 8,85 km2 e apresenta uma forma arredondada. Tem uma extensão de cerca de
5,7 km, vencendo um desnível de 80 m, entre a cota 320 m e 240 m, o que corresponde a uma
inclinação média de 1,4%.
Na Figura 4.4.3, apresenta-se a delimitação das bacias drenantes da barragem dos Choupos e da
futura barragem de Á-da-Gorda.

4.4.3. Caracterização Hidrológica
4.4.3.1. Escoamentos
Através do Quadro VI.1 do ANEXO VI.1 apresenta-se a série de escoamentos mensais e anuais
(em mm), registados na EH de Entradas (51,27 km2) para um período de 1971/72 a 2005/06 que
corresponde uma série de escoamentos de 35 anos consecutivos.
Extrapolando directamente essa série de escoamentos para a secção da barragem de Á-da-Gorda
(8,85 km2), estima-se que as afluências anuais à barragem de Á-da-Gorda sejam cerca de
109,50 mm em ano médio, e 15 mm e 0 mm em anos secos de probabilidade de 0,2 e 0,05,
respectivamente.
Com base nestes valores obtêm-se afluências nesta secção de 969 563 m3 em ano médio e
132 750 m3 e 0 m3 em anos secos de probabilidade 0,2 e 0,05, respectivamente. No caso da
secção da barragem dos Choupos (63,9 km2) estimam-se afluências anuais de cerca de
7,0 milhões de m3 (7,0 hm3), em ano médio, e 0,96 hm3 e 0 m3 em anos secos de probabilidade
0,2 e 0,05, respectivamente.
A região em estudo é caracterizada por uma elevada variabilidade temporal dos recursos hídricos,
com concentração no semestre húmido. Assim, verifica-se que o escoamento acumulado no
semestre húmido é em média superior a 90% do escoamento anual, sendo o período de maior
escoamento entre Dezembro e Fevereiro/Março e o período de menor escoamento entre Julho e
Setembro (Figura 4.4.4).
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Figura 4.4.4 – Distribuição mensal do escoamento médio anual (mm) para as secções das barragens
de A-da-Gorda e dos Choupos

4.4.3.2. Caudais de Ponta de Cheia
De acordo com a informação constante no EP-Rev04 (cap. 9.5.4, do Vol. I), os caudais de ponta
de cheia foram calculados para vários períodos de retorno (2, 5, 10, 50, 100, 500, 1 000 e
5 000 anos). De acordo com a legislação em vigor o dimensionamento do descarregador de cheia
para barragens com altura superior a 15 m deverá ser efectuado para o caudal de ponta de cheia,
com um período de retorno de 5 000 anos.
Para o cálculo dos caudais de ponta, na barragem de Á-da-Gorda, e uma vez que não se dispõe
de valores de caudais máximos anuais na ribeira da Lampreia, ou em outras linhas de água
próximas que apresentem características semelhantes, consideraram-se adequados os métodos
de cálculo do tipo precipitação/escoamento em que se admite que o período de retorno das cheias
é semelhante ao período de retorno das chuvada.
A estimativa dos valores de precipitação máxima diária para os diferentes períodos de retorno
considerados (Quadro 4.4.2) foi realizada com base nos resultados dos postos udométricos
29K/01 (Martim Longo) e 29K/04 (Penedos). Embora este último posto seja o que domina a bacia
hidrográfica, considerou-se também o posto 29K/01 devido a este apresentar uma série bastante
mais extensa (66 anos contra 26 anos).
Analisando a qualidade do ajuste das leis teóricas de distribuição aos valores registados
adoptaram-se os resultados da distribuição de Gumbel que apresenta valores de precipitação
superiores aos obtidos pela distribuição de Pearson III, apresentando ambas um bom ajustamento
aos valores registados.
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Figura 4.4.3 – Bacias drenantes da barragem dos Choupos e da futura barragem de Á-da-Gorda
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Costas da Figura 4.4.3
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Quadro 4.4.2 – Precipitação máxima diária para os diferentes períodos de retorno considerados, tendo
em conta os resultados dos postos udométricos 29K/01 (Martim Longo) e 29K/04 (Penedos)
Precipitação máxima diária (mm)

Período de Retorno (anos)

29K/01

29K/04

2

50,6

53,9

5

72,1

76,1

10

86,4

90,8

50

117,7

123,1

100

131,0

136,8

500

161,7

168,3

1000

174,8

181,9

5000

205,4

213,4

A determinação dos caudais de ponta de cheia na secção da barragem de Á-da-Gorda foi feita
recorrendo aos métodos do Soil Conservation Service (SCS) e ao Método Racional, adoptando-se
os valores dos caudais mais elevados obtidos em cada método. Aplicando os métodos de cálculo
considerados no referido estudo obtiveram-se os seguintes valores para o caudal de ponta de
cheia com período de retorno de 2 anos: 5 m3/s e 8 m3/s, respectivamente pelo método do SCS e
método racional.
No Quadro 4.4.3 apresentam-se os caudais de ponta de cheia na secção natural da barragem de
Á-da-Gorda, para os diferentes períodos de retorno considerados.

Quadro 4.4.3 – Caudais de ponta de cheia na secção natural da barragem de Á-da-Gorda para os
diferentes períodos de retorno considerados
Período de retorno (anos)
3

Caudais de ponta (m /s)

10

50

100

500

1 000

5 000

24

32

35

43

47

59

Fonte: Quadro 9.14 do Vol. I do EP-Rev04

4.4.3.3. Transporte Sólido
A quantificação do transporte sólido é necessária para a determinação dos volumes efectivamente
disponíveis, na albufeira, ao fim de um determinado período de tempo, normalmente, a vida útil
estimada para a mesma.
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Em virtude de não se dispor de nenhuma estação sedimentológica na linha de água onde será
construída a obra, considerou-se a produção de material sólido produzido na barragem da ribeira
de Oeiras, 290 m3/km2.ano, cuja localização é próxima da área em estudo.
No Quadro 4.4.4 apresentam-se os valores de afluência anual de material sólido e volume, após
um período de 50 anos.

Quadro 4.4.4 – Afluência média anual de material sólido e volume morto na secção da bacia
hidrográfica da futura barragem de Á-da-Gorda
Bacia hidrográfica

Área da bacia
2
(km )

Afluência anual de
3
material sólido (m )

Volume morto após
3
período de 50 anos (m )

Barr. Á-da-Gorda

8,85

2 567

128 325

4.4.4. Qualidade das Águas Superficiais
A qualidade da água na bacia hidrográfica do Guadiana encontra-se fortemente condicionada pelo
carácter sazonal do caudal e pelas características climáticas da região. A maioria dos cursos de
água da bacia apresenta um período sem escoamento natural, de duração variável, que em
algumas ribeiras pode ser superior a quatro meses.
A ribeira da Lampreia, não possui nenhuma estação de monitorização da qualidade da água. Na
época estival apresenta um caudal nulo ou quase nulo, nomeadamente, no troço a montante do
local de implantação da barragem. Foi efectuado um reconhecimento de eventuais fontes
poluidoras nesta área, tendo-se verificado que não existem fontes poluidoras significativas nessa
bacia.
As principais fontes de poluição que poderão existir na bacia drenante da barragem serão,
essencialmente, de origem agro-pecuária. Em termos gerais, a origem deste tipo de poluição
advém de práticas agrícolas que recorrem à utilização de fertilizantes em quantidades excessivas,
que acabam por ser transportados para as linhas de água, contribuindo para a sua eutrofização, e
do pastoreamento de gado em regime extensivo. Os efeitos desta poluição poderão ser
detectados através das concentrações de azoto e fósforo nas águas superficiais. Uma outra
origem deste tipo de compostos, assim como, de cloretos, são os dejectos dos animais que
pastam nas explorações agrícolas da área em estudo. Com o objectivo de caracterizar a
qualidade da água na ribeira da Lampreia, procedeu-se à realização de análises de duas
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amostras, recolhidas em Janeiro de 2005 e em Maio de 2008, na secção da futura barragem (ver
ANEXO VI.2).
A metodologia utilizada consistiu na caracterização estatística e na comparação dos resultados
obtidos para cada parâmetro com os Valores Máximos Admissíveis (VMA) constantes no
Anexo XXI (Qualidade mínima para águas superficiais) e com os Valores

Máximos

Recomendáveis (VMR) e os VMA do Anexo XVI (Qualidade da água para rega) do Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de Agosto (Quadro 4.4.5), dado que as águas a captar nesta ribeira se irão
destinar, exclusivamente, para rega do futuro campo de golfe.

Quadro 4.4.5 – Caracterização estatística dos parâmetros de qualidade da água na ribeira da Lampreia
na secção da futura barragem (recolha efectuada em 06/01/2005 e 20/05/2008)
Decreto-Lei nº 236/98
Parâmetro

Resultados
(06/01/2005)

Unidades

Resultados
(20/05/2008)

Anexo XXI

Anexo XVI

VMA

VMR

VMA

5,0-9,0

6,5-8,4

4,5-9

pH

Escala Sorensen

7,84

8,94

Condutividade

µS/cm, 20ºC

1194,0

1030,0

-

-

Alcalinidade

mg/L;HCO3

201,0

183

-

-

Cloretos

mg/L;Cl

285,40

207

250

70

-

Sulfatos

mg/L;SO4

96,38

78

250

575

-

Dureza Total

µS/cm; CaO3

360,0

317

-

-

Nitratos

mg/L; NO3

<0,60

<0,3

50

-

Sódio

mg/L; Na

152,00

116

-

-

Cálcio

mg/L; Ca

48,9

38

-

-

Magnésio

mg/L; Mg

57,8

54

-

-

Potássio

mg/L; K

1,3

0,78

-

-

SAR

Na/[(Ca+Mg)/2]1/2

3,49

2,8

8

-

Através da observação do Quadro 4.4.5 verifica-se que os valores dos parâmetros analisados
são, na sua generalidade, conformes com os padrões de qualidade mínima de águas superficiais,
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estipulados pelo Anexo XXI do Decreto–Lei n.º 236/98, encontrando-se dentro dos mínimos
exigidos por lei (VMA - Valor Máximo Admissível).
É de salientar que todos os parâmetros analisados em 2008 à excepção do pH; apresentam
valores inferiores aos das análises efectuadas em 2005, o que faz com que estejamos perante
uma água de melhor qualidade.
Verifica-se que a água da ribeira da Lampreia evidencia um excesso de cloretos, sendo superior
ao valor máximo admissível (VMA) para águas superficiais na análise efectuada em 2005 e já
inferior ao mesmo, mas próximo do valor limite, na análise efectuada em 2008. Este excesso de
cloretos deve-se provavelmente ao facto da a actividade agro-pecuária existente, uma vez que
não se detectou na bacia controlada por esta secção qualquer outra actividade geradora deste
tipo de contaminação.

4.4.5. Hidrogeologia
4.4.5.1. Aspectos Quantitativos
Em termos hidrogeológicos, de acordo com as características litológicas das formações presentes
já identificadas, considera-se que apresentam fraca aptidão aquífera.
A presente caracterização geral da área em estudo, no que se refere à hidrogeologia, foi realizada
com base na informação constante do estudo “Actualização do Inventário de Sistemas Aquíferos
de Portugal Continental”, que é disponibilizado na página electrónica do Instituto da Água (INAG),
relativa ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).
Como se pode verificar, através da observação da Figura 4.4.5, a zona em que se insere a área
em estudo situa-se, do ponto de vista hidrogeológico, na Unidade Hidrogeológica designada por
Maciço Antigo, sendo também conhecida pelas designações de Maciço Ibérico ou Maciço
Hespérico. As unidades hidrogeológicas identificadas e mapeadas correspondem basicamente às
quatro grandes unidades morfo-estruturais em que o território continental se encontra dividido.
Dentro destas unidades hidrogeológicas foram, por sua vez, individualizados sistemas aquíferos.
De acordo com a definição adoptada no estudo acima referido, considera-se um sistema aquífero
um domínio espacial, limitado em superfície e em profundidade, no qual existe um ou vários
aquíferos, relacionados ou não entre si, No Maciço Antigo foram individualizados 10 sistemas
aquíferos, como se pode observar na Figura 4.4.6.
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Localização da área em estudo

Fonte: Instituto da Água (INAG) / Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos

Figura 4.4.5. Distribuição das Unidades Hidrogeológicas em Portugal Continental

De acordo com a Figura 4.4.6 a área em estudo não se integra em nenhum dos dez sistemas
aquíferos definidos no Maciço Antigo, pelo que se considera que a mesma se situa no Maciço
Antigo indiferenciado. O suporte geológico desta unidade é constituído, maioritariamente, por
calcários, quartzitos e gabros paleozóicos, depósitos de idade terciária e terraços e cascalheiras
que ocupam depressões instaladas no soco antigo.
Na ausência de outra informação sobre as características do Maciço Antigo indiferenciado no
estudo anteriormente referido e no sentido de concretizar um pouco melhor este aspecto recorreuse à informação constante da caracterização geológica em estudo.
A região em estudo está integrada numa das grandes subunidades em que se divide o Maciço
Antigo, denominada por Zona Sul Portuguesa. Esta unidade paleogeográfica é caracterizada, de
uma forma geral, pela existência de terrenos de origem metamórfica e eruptiva mais recentes que
o Devónico inferior a médio. As formações geológicas na zona são de idade Carbónica e
pertencem ao “Grupo de flysh do Baixo Alentejo”. Este constitui uma sequência turbidítica muito
espessa.
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Localização da área em estudo

Fonte: Instituto da Água (INAG) / Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos

Figura 4.4.6 – Distribuição dos sistemas aquíferos do Maciço Antigo

Na região em estudo verifica-se que, das três formações que compõem o referido grupo, aflora a
Formação de Mértola. Esta unidade, é composta, essencialmente, por alternâncias de xistos e
grauvaques, contendo sucessões de sequências métricas e decamétricas de sedimentos
clásticos, de natureza grauvacóide (turbiditos), alternando com pelitos e siltitos finamente
estratificados.
Relativamente, à Formação de Mértola, trata-se de um meio fissurado, pelo que a infiltração e a
circulação da água se processa, essencialmente, através de fracturas. A caracterização deste tipo
de meios fissurados é extremamente complexa, dado o grau de heterogeneidade e anisotropia
das fracturas pelas quais se processa o escoamento e que caracterizam este tipo de meios. A
anisotropia está sempre presente, pois existem sempre direcções preferenciais de fracturação.
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Para a avaliação da produtividade e dos parâmetros hidráulicos em rochas fracturadas torna-se
necessário conhecer os parâmetros de fracturação, nomeadamente, a densidade, a orientação, o
grau de abertura, o tipo de preenchimento e a sua extensão. De facto, a produtividade deste tipo
de formações, encontra-se muito dependente da maior ou menor densidade de fracturação e da
existência, ou não, de preenchimento por materiais argilosos, provenientes da alteração destas
rochas. Segundo Chambel (1999), os grauvaques apresentam, em geral, melhores condições
hidrogeológicas do que os xistos, dada a granulometria mais grosseira e maior fracturação.
As produtividades médias características da Formação de Mértola são muito baixas, da ordem de
1 l/s, mas se forem consideradas as captações improdutivas, esse valor será, necessariamente,
mais reduzido. A obtenção de caudais de exploração úteis neste tipo de aquíferos é muito difícil.
É, por vezes, necessário realizar várias sondagens de pesquisa até se conseguir encontrar uma
captação produtiva (Chambel, 1999).
Quanto aos parâmetros hidráulicos, os valores de transmissividade obtidos por Chambel (1999)
para esta formação são muito reduzidos: o valor máximo é de apenas 10 m2/dia. Segundo o
mesmo autor, as transmissividades desta formação, quando as rochas não apresentam filonetes
de quartzo e/ou quando não se encontram fracturadas, são, praticamente, nulas.
Relativamente à piezometria, considera-se que os níveis piezométricos nesta formação
acompanham, aproximadamente, a topografia, com pequenas variações anuais, em função do
período húmido e período seco. Para a região onde se prevê a implantação do projecto não existe
uma rede sistemática de observações piezométricas, espacialmente, distribuídas que permita
esboçar um mapa piezométrico. Apenas se encontra um piezómetro (Figura 4.4.7), relativamente
afastado do local do projecto – referência 573/15 (Martim Longo) do SNIRH (2003) –, no qual
foram realizadas medições do nível piezométrico, de Fevereiro de 2001 a Julho de 2002. A cota
de boca do piezómetro situa-se a uma altitude de 270 m e o nível piezométrico médio situa-se à
cota de 240,8 m, ou seja o nível médio da água encontra-se a 30 m de profundidade, com
variações muito reduzidas, da ordem de 1 m.
No sentido de complementar o conhecimento sobre os recursos hídricos subterrâneos da área em
estudo foram efectuados ensaios de bombagem a oito furos de captação localizados no interior da
futura área do empreendimento (Figura 4.4.8).
O desenvolvimento desta avaliação baseou-se num relatório de ensaios de bombagem efectuados
em cada um dos furos anteriormente mencionados, da autoria do Eng. Thilmann Rohl, a partir do
qual foi preparado o Quadro 4.4.6.
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Quadro 4.4.6 – Principais características dos furos de captação localizados no interior da futura área
do Empreendimento Turístico em Diogo Martins
Furo

Coordenadas
M

P

Profundidade
(m)

Colocação da
bomba (m)

Nível inicial
Nível final
Caudal mínimo
3
(m)
(dinâmico) (m) ensaiado (m /h)

1

231 794 60 690

110

108

25

94

7,00

2

231 000 60 700

130

125

20

90

9,00

3

230 670 60 800

64

60

18

58

3,42

4

230 802 60 390

120

115

18

95

10,25

ASC 1

230 370 60 810

110

104

16

90

10,29

ASC 2

230 253 61 102

95

90

4

85

9,64

ASC 3

231 400 60 870

130

-

-

116

4,50

ASC 4

230 900 61 420

104

96

2

90

13,20

ASC 5

230 490 61 200

100

90

1

91

12,57

Dado não constar das folhas de registo dos ensaios o nível “estático” foi considerado o primeiro
nível aí registado, como o nível em repouso, antes do início do ensaio. A evolução de níveis na
recuperação denuncia um erro sistemático no cálculo dos rebaixamentos o qual, provavelmente,
resultará de o nível inicial em repouso ser menos profundo, do que os valores apresentados.
Os ensaios referidos, com a duração de oito horas, foram feitos a caudal variável, decrescente,
correspondendo os valores apresentados no Quadro 4.4.6 ao mínimo (último caudal ensaiado).
Através da análise do quadro anterior salienta-se que os correspondentes níveis dinâmicos são o
limite máximo de profundidade, uma vez que estão muito próximo da posição da bomba e, no
caso do furo ASC 5, provavelmente existirá um erro uma vez que o valor indicado para a posição
da bomba (90 m), é ultrapassado pelo nível dinâmico (91 m).
Deste conjunto de furos, apenas o ASC 5 foi sujeito a um ensaio de bombagem a caudal
constante de mais de 72 horas. Na Figura 4.4.9 apresenta-se a interpretação deste ensaio e na
Figura 4.4.10 apresenta-se a interpretação da respectiva recuperação.
Da análise dos gráficos das referidas figuras pode concluir-se que a transmissividade do local será
de 4 m2/dia e que existe um rebaixamento residual de 2,2 m. Pode, assim, estimar-se que o
volume de água, até cerca de 20 m abaixo do nível inicial da água, será da ordem de 5 000 m3.
Nesta situação as redes de fracturas francamente conectadas, que originam este aquífero, terão
pouco desenvolvimento espacial. A ligação a maiores distâncias, com outros sistemas de
fracturas, será inexistente ou de resposta muito diferida, uma vez que, nem neste ensaio nem
noutros realizados na região, se observa o reflexo dessa situação na recuperação dos furos.
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Figura 4.4.7 – Localização do piezómetro 573/15 (Martim Longo)
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Costas da figura 4.4.7

Página 156
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Figura 4.4.8 – Esquema de localização dos furos de captação existentes no interior da futura área do
Empreendimento Turístico em Diogo Martins
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Costas da figura 4.4.8
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Rebaixamentos (m)

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1,00

Q=2.1 l/s =181.44 m3/dia
ds10=17,5 m => T= 5.77 m2/dia
d's10= 7,0 m => T'= 1.90
m2/dia

10,00

100,00

1000,00

Tempos (minutos)

Figura 4.4.9 – Ensaio de bombagem do furo ASC5

Rebaixamentos (m)

35,00
30,00
25,00

Q=2,1 l/s = 181,44
m3/dia
ds10= 8,1 m
T= 4 m2/dia

20,00
15,00

Q=2,1 l/s = 181,44 m3/dia
ds10= 8,1 m
Vr= 553 m3*20 m/2,2 m= 5027
m3

10,00
5,00
0,00
1,00

10,00

100,00

1000,00

10000,00

(t+T)/t

Figura 4.4.10 – Ensaio de recuperação do furo ASC5

Atendendo ao descrito parece fundamentada a conclusão de que o volume de recursos afectos a
este furo será da ordem de 5 000 m3 e que, provavelmente, cada furo terá o seu pequeno
aquífero.
Outra particularidade deste tipo de aquíferos consiste no facto de constituírem sistemas
confinados, de baixa elasticidade e, apesar da sua reduzida capacidade de armazenamento,
podem ser explorados intensivamente sem afectar o processo de recarga seguinte. Embora seja
impossível definir, de momento, a área de recarga de cada sistema, pensa-se que os recursos são
rapidamente repostos.
Relativamente à vulnerabilidade à poluição, tendo em conta o tipo de rochas que compõem a
Formação de Mértola e os parâmetros hidráulicos característicos, considera-se que é reduzida. No
entanto, localmente, poderão existir zonas mais vulneráveis, nomeadamente, quando o grau de
fracturação é elevado e as fracturas não se encontram preenchidas. Nesta situação poderão
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existir condições favoráveis para maiores velocidades de circulação da água. Além disso, caso os
níveis piezométricos se encontrem muito próximos da superfície a vulnerabilidade à poluição é,
significativamente, mais elevada.

4.4.5.2. Qualidade das Águas Subterrâneas
Apesar de não estar prevista a exploração de águas subterrâneas para o projecto em estudo, a
avaliação da sua qualidade revela-se de extrema importância, uma vez que a mesma permitirá
não só conhecer melhor a região ao nível dos recursos hídricos, mas também, porque desta forma
se poderá, futuramente, identificar e prevenir alguns efeitos que a nova actividade proposta para o
local possa incorrer sobre o meio hídrico.
No sentido de melhor caracterizar a qualidade das águas subterrâneas para a Formação de
Mértola foram consideradas onze análises químicas, publicadas em Chambel (1999), para a
formação de Mértola e que posteriormente serviram de base para a caracterização hidrogeológica
do Alentejo, no Projecto denominado de “Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo
(ERHSA)”, relativas a um igual número de locais de amostragem situados na envolvente próxima
da área em estudo (Figura 4.4.11), para o período compreendido entre 1991 a 1994 (ver
Quadro VI.2 do ANEXO VI.3).
Apesar destes dados já se encontrarem algo datados considera-se que, pelo facto de não
existirem fontes de poluição significativas na área em questão, os mesmos traduzem a qualidade
da água resultante da interacção água-rocha nos pontos amostrados. De facto, a mineralização
das águas na Formação de Mértola, quando não se encontra sujeita a influências antropogénicas,
relaciona-se, essencialmente, com o tempo de residência. Verificam-se, também, ligeiras
variações inter-anuais da qualidade da água relacionadas com um enriquecimento da
mineralização do período húmido para o período seco.
De forma a complementar esta avaliação foram, igualmente, efectuadas análises às águas dos
oito furos e uma nascente existentes dentro da futura área do empreendimento, cuja distribuição
se pode observar na Figura 4.4.8, em 29 de Setembro de 2004 (ver Quadro VI.3 do ANEXO VI.3
e respectivos boletins de análise).
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Figura 4.4.11 – Localização dos locais de amostragem de água subterrânea da DRAOT Alentejo, nas
proximidades da área em estudo
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Costas da Figura 4.4.11
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Quanto aos parâmetros químicos, obtidos por Chambel (1999), para a caracterização
hidrogeológica da formação de Mértola, verifica-se em média águas com uma mineralização
elevada, em geral duras, com elevadas concentrações de cloretos, sulfatos e sódio
(Quadro 4.4.7).
Relativamente às características médias das águas subterrâneas da área do empreendimento
turístico (Quadro 4.4.7) verifica-se, à semelhança das anteriormente referidas, o excesso de
cloretos presentes, evidenciando, igualmente, valores elevados de salinidade (SDT), muito
embora apresentem, de um modo geral, valores médios relativamente inferiores em relação aos
valores fornecidos em Chambel (1999).
Relativamente às características médias das águas subterrâneas da área do empreendimento
turístico (Quadro 4.4.7) verifica-se, à semelhança das anteriormente referidas, o excesso de
cloretos presentes, evidenciando, igualmente, valores elevados de salinidade (SDT), muito
embora apresentem, de um modo geral, valores médios relativamente inferiores em relação aos
valores fornecidos em Chambel (1999).
Pode-se assim concluir através das análises químicas efectuadas para os três casos, que
estamos perante uma água subterrânea com uma mineralização elevada, em geral duras, logo
com elevados teores em cálcio e magnésio, com alcalinidade elevada devido à presença de
concentrações elevadas de bicarbonatos, silicatos entre outros e também com concentrações
médias elevadas de cloretos, sulfatos e sódio.

Página 163
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Quadro 4.4.7 – Principais estatísticas da qualidade das águas subterrâneas de locais de amostragem
existentes nas proximidades da área em estudo (1991-1994)
Parâmetro

Unidades

Chambel (1999)

Análises recolhidas na área do empreendimento
turístico (Set. 2004)

pH (laboratório)

Escala Sorensen

7,45

7,02

Condutividade (20º C)

(uS/cm)

1031

664,78

Temperatura

(ºC)

16,95

-

Bicarbonato

(mg/l)

304,18

-

Cloreto

(mg/l)

170,36

109,79

Sulfato

(mg/l)

46,45

47,81

Dureza total

(mg/l)

358

243,89

Sílica

(mg/l)

8,82

-

Alcalinidade total

(mg/l)

249,27

206,11

Potássio

(mg/l)

0,94

0,76

Sódio

(mg/l)

111,91

69,56

Cálcio

(mg/l)

57,64

50,81

Magnésio

(mg/l)

51,91

37,21

Nitrato total (em NO3)

(mg/l)

10,75

6,48

4.5. Solos, Capacidade de Uso e Risco de Erosão
4.5.1. Considerações Gerais
A natureza dos solos dominantes na área de estudo reflecte, como seria expectável, as
características das formações geológicas regionais, encontrando-se desta forma, essencialmente,
solos derivados de xistos e grauvaques.

4.5.2. Metodologia
Com

vista

à caracterização pedológica da área em

estudo, foram

identificadas e,

consequentemente, caracterizadas as manchas de solos existentes nessa área, recorrendo à
Carta de Solos e respectiva Carta de Capacidade de Uso do Serviço de Reconhecimento e
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Ordenamento

Agrário

(SROA),

escala

1:50 000,

complementada

com

o

necessário

reconhecimento de campo.

4.5.3. Unidades Pedológicas e Capacidade de Uso do Solo
Foram identificados dois tipos de solos na área em estudo (que, por vezes, surgem associados),
os quais se passam de seguida a descrever (Figura 4.5.1):
Litossolos (solos esqueléticos) de xistos e grauvaques (Ex)
Os Litossolos são Solos Incipientes derivados de rochas consolidadas, de espessura efectiva,
normalmente, inferior a 10 cm. Não apresentam horizontes genéticos definidos, devido à recente
exposição da rocha-mãe à acção dos processos que permitem a sua formação, ou devido à
actuação da erosão acelerada que ocasiona a remoção do material de textura mais fina à medida
que ele se vai formando. Neste sentido estes solos encontram-se, geralmente, limitados a um
perfil do tipo CR, podendo, nalguns casos, definir-se um horizonte A1 ou Ap incipiente, de baixo
teor orgânico, já povoado de microrganismos, onde é maior a abundância de raízes. Contêm, em
regra, apreciável proporção de fragmentos da rocha-mãe que podem apresentar uma certa
meteorização. Os Litossolos, como Solos Incipientes que são, apresentam nulo ou muito fraco
desenvolvimento de perfil.
A sua textura é, geralmente, ligeira ou mediana e são, quase sempre, pobres em matéria
orgânica, quer em percentagem, quer em quantitativo por hectare, dada a sua diminuta
espessura. A relação Carbono (C) / Azoto (N) é muito variável, evidenciando diferentes tendências
evolutivas dos perfis e diferentes intensidades da actividade biológica. Também a capacidade de
troca catiónica apresenta-se muito variável, influenciada pela textura, pelo teor orgânico e pela
natureza dos colóides. O grau de saturação é, geralmente, elevado e a reacção é alcalina, no
caso dos solos calcários, e neutra, ou ligeiramente ácida, nos restantes.
A ligeira meteorização e a fraca acumulação de matéria orgânica à superfície são, praticamente,
as únicas expressões do diminuto desenvolvimento do seu perfil.

Solos Mediterrânicos Pardos Normais de xistos e grauvaques (Px)
São solos, em geral, medianamente espessos, alcançando os 60 cm, de textura franca a francoargilosa. Pelo facto de ser um solo argiluviado verifica-se um aumento do teor de argila com a
profundidade. O pH é ácido, variando entre 5,5 e 6,5, e o teor em matéria orgânica é reduzido,
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muito em especial nos solos que são agricultados. No entanto, sob vegetação natural, o teor em
matéria orgânica pode aumentar, significativamente, o que implica que a relação C/N acompanhe,
igualmente, essa variação. A acidez do solo determina que o húmus seja do tipo mull florestal,
com características de acidez elevada e com uma capacidade de troca catiónica e de retenção de
substâncias orgânicas reduzida em comparação com outros tipos de húmus. A capacidade de
troca catiónica aumenta com o teor de argila, sendo mediana a elevada, em profundidade. O grau
de saturação é, igualmente, elevado com uma predominância do ião cálcio. A permeabilidade é
reduzida.
Apresenta-se no Quadro 4.5.1 um resumo das principais características dos solos identificados.

Quadro 4.5.1 – Resumo das principais características dos solos existentes na área em estudo
Solos

Litossolos de xistos e grauvaques (Ex)

Principais Características

RAN
Potenc. de Prod. Agrícola
Permeabilidade
Erodibilidade
Capac. de retenção de Pol.
Inorgân.
Capac. de retenção de microorg.
Capac. de tamponização
Capac. de retenção de Pol.
Orgân.
Decaimento Pol. Orgân.

Solos incipientes de rocha recentemente exposta
ou resultantes de decapitação por acções erosivas,
pouco evoluídos, onde a desintegração física
predomina sobre a alteração química, a qual reduz
a uma fraca formação de argila, teores em matéria
orgânica muito reduzidos
Não
Limitações severas a muito severas a um uso
produtivo
Reduzida
Elevada

Solos Mediterrânicos Pardos
de Xistos e Grauvaques (Px)
Solos evoluídos de perfil
diferenciado, com horizonte B
eluvial, baixa ou mediana
capacidade de troca catiónica,
reduzidos teores de matéria
orgânica.
Não
Fraca a mediana
Reduzida
Elevada

Reduzida

Reduzida a média

Reduzida
Reduzida

Reduzida a média
Reduzida a média

Reduzida

Reduzida

Reduzida

Reduzida

No que respeita à capacidade de uso do solo, os solos identificados inserem-se nas classes D e
E, cujas características se apresentam, resumidamente, no Quadro 4.5.2.
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Figura 4.5.1 – Carta de capacidade de uso do solo
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Costas da Figura 4.5.1
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Quadro 4.5.2 – Resumo das características da capacidade de uso dos solos presentes na área em
estudo
Classe de
Cap. de Uso
D

E

Principais Características
- Limitações severas
- Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados
- Não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
- Poucas/moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal
- Limitações muito severas
- Riscos de erosão muito elevados
- Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal
- Apenas serve para vegetação natural/floresta de protecção/recuperação/nenhuma utilização

4.5.4. Risco de Erosão
De acordo com o referido no PDM de Mértola verifica-se que a área em estudo, dadas as suas
características pedológicas, geomorfológicas e hídricas, apresenta riscos de erosão. Estes riscos
de erosão são considerados em função do grau de erodibilidade do solo, das suas características
e do seu declive, conjugado com as escassas disponibilidades em água, existentes nesta região.
Destacam-se, assim, como áreas com maior risco de erosão, as seguintes:
ribeira da Lampreia;
cabeceiras de linhas de água;
áreas mais declivosas existentes para Sul das povoações de Diogo Martins e Penedos e a
ribeira do Vascão, já fora da área em estudo.

4.6. Uso Actual do Solo
4.6.1. Considerações gerais
Na sua globalidade a região em estudo apresenta condições geomorfológicas particulares,
consequência das formações geológicas e hidrográficas existentes. Esta situação, associada às
condições climáticas, deu origem à presente ocupação territorial.
Atendendo ao Recenseamento Geral Agrícola (RGA, 1999) constata-se que a ocupação do
concelho de Mértola, em termos agrícolas, assenta, essencialmente, em prados e pastagens
permanentes (35 398 ha), seguindo-se as áreas de pousio (28 569 ha) e cereais para grão
(12 657 ha). Com menor expressão surgem os prados temporários e culturas forrageiras
(2 464 ha) (Quadro 4.6.1).
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Quadro 4.6.1 – Principais utilizações das terras ao nível do concelho e da freguesia da área em
estudo
Concelho de Mértola

Utilização das Terras

Freguesia de S. Miguel do Pinheiro

N.º explorações

Superfície (ha)

N.º explorações

Superfície (ha)

Prados e pastagens
permanentes

445

35398

54

2971

Cereais para grão

274

12657

33

722

Pousio

377

28569

6

636

Prados temporários e culturas
forrageiras

130

2464

4

44

Verifica-se que ao nível da freguesia de S. Miguel do Pinheiro, as tipologias de utilização das
terras existentes reflectem, em parte, a situação vivida em termos concelhios. Esta freguesia
apresenta 66 explorações, as quais totalizam cerca de 5 632 ha (Quadro 4.6.2). Todas estas
explorações apresentam superfície agrícola utilizada (área útil do ponto de vista agrícola), a qual
corresponde a um total de 4 571 ha. Deste modo, verifica-se que o SAU médio por exploração, ao
nível da freguesia, se situa, aproximadamente, nos 69 ha, valor este inferior ao obtido para o
concelho (cerca de 113 ha).

Quadro 4.6.2 – Superfície Agrícola Útil (SAU) e a estrutura da propriedade
Indicadores

Concelho de Mértola

Freguesia de S. Miguel do Pinheiro

N.º de Explorações

714

66

Superfície Agrícola Utilizada (SAU) - ha

80 865

4 571

N.º de Explorações com SAU

678

66

SAU por exploração

113,26

69,25

Superfície irrigável (ha)

840

122

4.6.2. Metodologia
Com o objectivo de melhor conhecer as diferentes tipologias de uso do solo presentes na região
em estudo, assim como, o grau de afectação que a implantação do projecto em estudo poderá
implicar neste descritor foi, igualmente, elaborada uma Carta de Ocupação Actual do Solo, à
escala 1:25.000 (Figura 4.6.1), com base na foto-interpretação de fotografia aérea,
complementada com levantamento no terreno. Assim, foi possível identificar e caracterizar
diferentes manchas, tendencialmente, homogéneas que correspondem às classes de ocupação
territorial dominantes na área em estudo.
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Figura 4.6.1 – Carta de ocupação actual do solo
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Costas da Figura 4.6.1
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4.6.3. Tipologias de Uso Actual do Solo
Verifica-se que, em termos gerais, na área em estudo, existem duas unidades de classificação de
utilização do solo, predominantes (Figura 4.6.1):
Incultos – estas áreas encontra-se ocupadas por extensos estevais;
Áreas Recentemente Florestadas com pinheiro manso.

Além destas manchas, é possível ainda observar uma pequena área murada, localizada a jusante
da futura barragem, a qual integra, não só laranjeiras, mas também oliveiras. Este pomar
encontra-se associado ao monte de Á–da-Gorda, actualmente desabitado e servindo unicamente
de armazém agrícola.
A Sul da área a ocupar pela futura albufeira consta-se a ocorrência de uma pequena mancha
recentemente florestada, onde o pinheiro manso se encontra associado à azinheira.

4.7. Ecologia
4.7.1. Considerações Gerais
O projecto em estudo situa-se numa região cujas características climáticas e edáficas
condicionam a vegetação potencial, dando origem a uma região fitogeográfica que, em território
português, se estende pela parte Norte das serras algarvias e pela maior parte do Baixo Alentejo.
É, pois, uma região extensa, de fraca ocupação humana e em que os elementos florísticos e
vegetacionais estão, globalmente, bem representados.
Não obstante, no território baixo-alentejano onde o empreendimento se insere encontram-se
espécies endémicas ameaçadas de extinção. Por isso, não são de excluir, ao nível local
importantes valores naturais, cuja conservação é necessária para a manutenção da elevada
qualidade ambiental que, ainda, se verifica na região.

4.7.2. Flora e Vegetação
Embora os trabalhos de campo tenham decorrido no Inverno (mais precisamente em Fevereiro)
este facto, apesar de constituir um potencial factor limitativo da análise dos impactes sobre a flora,
uma vez que nesta época não é ainda possível a observação da maioria das espécies anuais,
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teve um efeito pouco significativo na diagnose dos principais tipos fitocenóticos presentes no local
de estudo. Uma visita efectuada ao terreno na Primavera (mais precisamente em Maio), além de
ter permitido a reavaliação da delimitação dos habitats, permitiu também verificar que os
levantamentos anteriormente efectuados mantinham a sua validade.
Os locais para a realização dos inventários foram escolhidos de forma a cobrirem toda a área do
empreendimento.
Procurou-se identificar e caracterizar as manchas vegetacionais distintas, independentemente da
sua extensão. As diversas unidades estruturais integrantes da área de intervenção foram
comparadas com tipos básicos descritos por Alves et al. (1998). Procurou-se, ainda, associar os
elementos observados aos diferentes tipos de habitats definidos na Directiva Habitats (Anexo I da
Directiva 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, transposta pelo Decreto-Lei n.º 140/99).
As plantas foram identificadas no local, ou no laboratório, com recurso, quando necessário, a
bibliografia especializada. Os conceitos, do ponto de vista da nomenclatura, estão de acordo, por
ordem de prioridade, com: a Flora Ibérica I-VIII e XIV, a Nova Flora de Portugal I-III e a Flora
Europaea V.

Foram, atentamente,

observadas características

florísticas,

vegetacionais,

pedológicas, topográficas e paisagísticas. Os elementos recolhidos no terreno permitiram a
elaboração de uma carta de habitats (Figura 4.7.1), usando como base cartográfica a carta militar
à escala 1:25 000.

Enquadramento fitogeográfico
A área em que se inserem os diversos elementos que compõem o projecto de adução em análise
no presente estudo (barragem, órgãos hidráulicos e conduta) é caracterizada, do ponto de vista
biogeográfico (Rivas-Martinez, 1987; Costa et al., 1998), como pertencendo à Região
Mediterrânica, Província Luso-Estremadurense, Sector Mariânico-Monchiquense, Subsector Baixo
Alentejano-Monchiquense, Superdistrito Baixo Alentejano. Do ponto de vista bioclimático, por
analogia com os dados relativos a Mértola (a estação mais próxima da área em estudo) e de
acordo com Capelo (1996), o local pertence ao piso mesomediterrânico inferior mesofítico subhúmido inferior. Relativamente às regiões fitogeográficas adoptadas por Franco (1971-1998), a
zona em estudo insere-se no Sudeste Meridional.
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Figura 4.7.1 – Carta de habitats da área em estudo
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Costas da figura 4.7.1
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Interesse fitocenótico
O território em estudo é de origem xistosa e está, maioritariamente, ocupado por montados, que
resultam do Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae, ou pelos estevais, Genisto hirsutaeCistetum landaniferi, resultantes da sua degradação.
Contudo, em alguns locais é ainda possível reconhecer, segundo Costa et al. (1998), o azinhal
termófilo, Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais espinhosos, Asparago albi-Rhamnetum
oleoidis, o zambujal-lentiscal, Oleo-Pistacietum lentisci sensu auct., o esteval, Phlomido purpureoCistetum albidi, e o escoval, Genistetum polyanthi.
Os montados de sobro (Myrto-Quercetum suberis e Sanguisorbo-Quercetum suberis) ocorrem,
esporadicamente, em algumas situações mais favoráveis, do ponto de vista climático.
Nos solos hidromórficos com horizontes “glei” é frequente observarem-se os juncais,
Holoschoeno-Juncetum acuti, Trifolio-Holoschoenetum e Juncetum rugosi-effusi, bem como, os
prados, Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii,
Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae, Loto subbiflori-Chaetopogenetum fasciculati e
Hyperico humifusi-Chaetopogonetum fasciculati.
Na bacia hidrográfica do rio Guadiana a vegetação ripícola distribui-se por duas geo-séries: a geosérie de linhas de água de estiagem moderada e a geo-série de linhas de água de caudais
irregulares e estiagem prolongada. A sub-bacia da ribeira de Carreiras enquadra-se neste última
geo-série, onde se encontram representadas as seguintes associações fitossociológicas:
Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae;
Rubo ulmifoliae-Nerietum oleandri.

A Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae desenvolve-se em margens de cursos de água
que suportam grandes períodos de secura durante parte do ano, permanecendo inundadas e
sujeitos a fortes correntes noutros períodos. Corresponde a comunidades dominadas por
tamargueira (Tamarix africana) e língua-de-galinha (Polygonum equisetiforme), com cana (Arundo
donnax), loendro (Nerium oleander) e algumas plantas vivazes.
Ao Rubo ulmifoliae-Nerietum oleandri, que povoa linhas de água temporárias pedregosas, sujeitas
a forte estiagem, correspondem a comunidades dominadas por loendros, aos quais se associam
silvas (Rubus ulmifolium) e tamujos (Securinega tinctorea).
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Interesse florístico
Na zona fitogeográfica que abrange a área em estudo ocorrem as seguintes espécies da Flora,
constantes da Directiva Habitats (as espécies prioritárias encontram-se assinaladas com um
asterisco):
Anexo II – espécies vegetais de interesse comunitário:
ANGIOSPERMAE
BORAGINACEAE
Myosotis lusitanica Schuster
GRAMINAE
Festuca duriotagana Franco & Rocha Afonso
PLUMBAGINACEAE
Armeria negleta Girard
SALICACEAE
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco
SCROPHULARIACEAE
*Linaria ricardoi Cout.
Anexo IV – espécies vegetais que exigem uma protecção rigorosa (inclui todas as espécies
vegetais enumeradas no anexo II e ainda as espécies a seguir indicadas):
ANGIOSPERMAE
SCROPHULARIACEAE
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

É de notar o pequeno número de espécies mencionadas nos anexos, com probabilidade de
ocorrência nesta zona. Ao contrário do que se passa com o território algarvio próximo, esta parece
ser uma zona de menor diversidade vegetal. No entanto, é de registar a ocorrência potencial de
uma espécie prioritária a nível comunitário (Linaria ricardoi). Esta espécie é tida como provável
para searas de trigo, habitat frequente no território baixo-alentejano, mas não na área em estudo.
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De todas as espécies mencionadas nos anexos da Directiva Habitats, nenhuma foi, efectivamente,
observada nos inventários produzidos.

Habitats Naturais
Na área a intervencionar pelo projecto de adução podemos referenciar os seguintes tipos de
habitats naturais de interesse comunitário incluídos no Anexo I da Directiva Habitats
(Quadro 4.7.1). Os códigos numéricos referidos no quadro são os do Anexo I e os códigos entre
parêntesis referem-se à codificação numérica expressa nos anexos do formulário normalizado de
dados da Rede Natura 2000.

Quadro 4.7.1 – Habitats naturais do Anexo I da Directiva “Habitats”, representados na área em estudo
Habitat

Estado de conservação

Representatividade

Cursos de água mediterrânicos
intermitentes [3290]

Fraco

Ocupam uma área pouco extensa e
correspondem a linhas de água de fraco
débito presentes, sobretudo, na área prevista
para a barragem e respectiva albufeira

Galerias ribeirinhas
Termomediterrânicas (Nerio –
Tamaricetea) 44.8 [92D0]

Médio

Correspondem ao troço da rib.ª da Lampreia
situado a jusante da barragem, nas
proximidades do limite da área do
empreendimento turístico

Moderado, dado tratarse de uma etapa de
substituição dos
montados

Muito bem representados em toda a área

Comunidades ripícolas de cursos
de água temporários:

Moitas esclerófitas (matorrais):
Estevais do Genisto hirsutaeCistetum landaniferi 32.25 [5334]

Tal como referido anteriormente, na Figura 4.7.1 apresentou-se a sua distribuição espacial na
área em estudo.
No conjunto de habitats naturais, ou semi-naturais, representados na área em estudo não ocorre
qualquer tipo prioritário. A fraca disponibilidade hídrica, durante a maior parte do ano, a par da
monotonia do substrato xistoso, constituem factores limitativos da diversidade de habitats naturais,
nesta área. Entre estes verifica-se uma dominância quase total do esteval, normalmente denso,
permitindo fraco desenvolvimento das comunidades herbáceas. As comunidades arbustivas
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dominadas por estevas (Cistus ladanifer) constituem, geralmente, elementos fitocenóticos pouco
interessantes e muito bem representados na região.
Bastante mais interessantes, do ponto de vista botânico, são as comunidades ripícolas, adaptadas
a fluxos de água pouco abundantes e que subsistem apenas durante parte do ano. Para além da
maior diversidade florística, constituem comunidades menos representadas no nosso país,
embora o seu estado de conservação evidencie alguns sinais de degradação.

Elenco florístico e descrição fisionómica
A área prevista para a construção da barragem apresenta-se pobre, do ponto de vista estrutural,
ocorrendo algumas plantas higrófilas sem que, contudo, se possa considerar a existência de
comunidades de vegetação aquática. Estão presentes comunidades herbáceas em evolução para
comunidades arbustivas semelhantes às descritas no ponto anterior (estevais). No entanto, o
terreno foi alvo de uma intervenção recente, com plantio de espécies arbóreas que se encontram
em estádios de desenvolvimento relativamente precoces. Na área da futura albufeira assim como
em parte da área do terreno (cerca de 8 ha) onde se irá localizar o conjunto turístico e o campo de
golfe foram plantados pinheiros-mansos (Pinus pinea). Para Sul, mais próximo da EM506, foram
instaladas plantações mistas de pinheiros-mansos e de sobreiros (Quercus suber), que não serão
afectadas pela albufeira ou pela barragem.

4.7.3. Fauna
De modo a avaliar a potencialidade para a fauna da área de afectação directa do empreendimento
foram efectuadas visitas em diferentes períodos do ano (Fevereiro, Maio, Julho e Agosto), durante
a qual foram inventariadas as espécies ocorrentes e analisados os habitats presentes.
Os habitats observados, em conjunto com a informação dos requisitos ecológicos e distribuição
das várias espécies, permitiu a elaboração de uma lista de espécies que pretende caracterizar a
comunidade faunística local. A informação de base foi recolhida em Mathias (1999), para os
mamíferos, em Jonsson (1996) e Rufino (1989), para as aves, e em Oliveira & Crespo (1989),
para os répteis e anfíbios e num conjunto diversificado de autores no que se refere à ictiofauna.
A importância em termos de conservação da área de afectação foi avaliada através da
caracterização das comunidades faunísticas, potencialmente, presentes, com base nas
observações efectuadas e na vegetação. Foi, ainda, considerado o seu estatuto de conservação
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de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), a Directiva
Habitats (Directiva 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio) e a Directiva Aves (Directiva
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril), transpostas para o direito nacional pelo Decreto-Lei
n.º. 140/99, de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
Fevereiro.

Mamíferos
Tendo em conta os habitats existentes, é provável que ocorram na área de afectação 14 espécies
de mamíferos, das quais três (o coelho, a lebre e a lontra) foram detectadas durante as visitas
efectuadas (Quadro VI.1 do ANEXO VI).
Das 14 espécies inventariadas o coelho é a que apresenta um estatuto de ameaça mais elevado,
sendo designada como Quase Ameaçada em Portugal (NT). As restantes espécies deste grupo
possuem estatuto de Pouco Preocupante (LC, 11 espécies) ou de Informação Insuficiente (DD,
2 espécies).
Relativamente à Directiva Habitats, a Lontra (Lutra lutra) é a única espécie que consta no
Anexo B-II, estando, igualmente, incluída no Anexo B-IV.

Aves
Das 81 espécies de aves com ocorrência provável na área de estudo (Quadro VII.2 do
ANEXO VII), foi possível confirmar a presença de 25 (32,1%), a maioria das quais tem carácter
residente (64,4%) ou estival (30,9%).
O número de espécies de aves com um estatuto de conservação desfavorável, de acordo com o
Livro Vermelho (Cabral et al., 2005), é de 9 (11,1%), podendo considerar-se bastante reduzido.
Duas das espécies são classificadas como Criticamente em perigo (CR), designadamente, a
população residente no nosso país do Milhafre-real (Milvus milvus) e o Rolieiro (Coracias
garrulus). Esta classificação deriva da reduzida população nidificante, que se julga inferior a
250 indivíduos maturos (mais precisamente, cerca de 50 indivíduos, no primeiro caso, e entre 80 a
150 casais, no segundo caso), e em declínio continuado. À população invernante do Milhafre-real
é atribuída a classificação de Vulnerável (VU).
Apenas uma espécie, o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), é classificada como espécie em
perigo (EN). É uma espécie com uma população reduzida no nosso país (inferior a 2500
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individuos maturos) e que se admite encontrar em declínio continuado. Parece preferir a metade
Este do país, estando ausente de grande parte do Oeste e do Algarve, acompanhando, no
Alentejo, os terrenos abertos com searas. A sua presença não foi detectada na área em estudo
durante os levantamentos de campo.
As restantes seis espécies ameaçadas, nomeadamente, a Cegonha-negra (Ciconia nigra), o
Alcaravão (Burhinus oedicnemus), o Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), o Cuco-rabilongo
(Clamator glandarius), o Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis) e o Chasco-ruivo
(Oenanthe hispanica), são classificadas na categoria de Vulnerável (VU).
No que se refere à Cegonha-negra, é possível adiantar que esta espécie ocorre na área em
estudo apenas como visitante, aproveitando as pequenas charcas e albufeiras existentes na zona
para repouso e alimentação durante essas deslocações.
É ainda de salientar a possível ocorrência de seis espécies com o estatuto de Quase ameaçada
(NT), ou seja, relativamente às quais lhes pode vir a ser atribuída uma categoria de ameaça num
futuro próximo. São elas o Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), a Águia-cobreira (Circaetus
gallicus), o Rouxinol-do-mato (Cercotrichas galactotes), o Tordo-músico (Turdus philomelos), o
Picanço-barreteiro (Lanius senator) e o Corvo (Corvus corax).
O número de espécies incluídas no Anexo I da Directiva Aves é de 13 (Quadro VII.2 do
ANEXO VII).

Herptofauna (Répteis e Anfíbios)
Para a área de afectação foram identificadas, como, potencialmente, ocorrentes, 30 espécies
pertencentes à herptofauna, das quais 11 pertencem aos anfíbios e 19 aos répteis (Quadro VII.3
do ANEXO VII). Destas 30 espécies, apenas três apresentam estatuto de ameaça em Portugal,
todas elas pertencentes aos répteis.
O Cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), inclui-se na categoria de Em perigo (EN),
enquanto a Osga-turca (Hemydactylus turcicus) e a Víbora-cornuda (Vipera latastei) têm estatuto
de Vulnerável (VU).
Incluídas na Directiva Habitats estão 10 espécies. No Anexo II da Directiva Habitats estão
incluídas duas espécies de répteis, o Cágado-de-carapaça-estriada e o Cágado-mediterrânico
(Mauremys leprosa), e uma espécie de anfíbios, a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus
galganoi), enquanto no Anexo IV estão seis espécies, para além das três já referidas.
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Ictiofauna
O carácter mediterrânico da zona onde se insere a bacia hidrográfica da ribeira da Lampreia
(afluente da ribeira de Carreiras), impõe fortes condicionantes à vida aquática, que se fazem sentir
por via de uma elevada variabilidade sazonal e interanual dos caudais, de acordo com a variação
dos elementos climatéricos (pluviosidade, insolação e temperatura). Daí que os cursos de água
desta zona se caracterizem, tipicamente, por apresentarem regimes torrenciais, no período mais
húmido, e um profundo défice hídrico (ausência quase total de escoamentos) durante o (longo)
período estival.
Apresentam-se no Quadro VII.4 do ANEXO VII a lista de espécies de ictiofauna da referida ribeira
e as suas principais características, com base na análise da informação disponível (Quadro VII.5
do ANEXO VII), em especial da informação constante de estudos baseados em observações
directas (colheitas). De referir que foi possível obter informação de uma colheita efectuada na
ribeira da Lampreia, num local próximo da sua foz, nomeadamente, na albufeira do açude do
Porto das Canas (Figura 4.7.2), em Fevereiro de 1999, recolhida no âmbito de um projecto de
investigação da Fac. de Ciências de Lisboa (Collares-Pereira, com. pess.).
A considerável diferença de dimensão da bacia da ribeira da Lampreia controlada na secção do
local de colheita acima referido (64 km2), relativamente à bacia de Carreiras (342 km2), tem
reflexos óbvios na distinta capacidade de suporte, relativamente à comunidade píscicola que
ocorre em cada uma delas.
Deste modo, verifica-se a presença de 12 espécies na bacia da ribeira de Carreiras, número que
se reduz a apenas cerca de cinco espécies na ribeira da Lampreia (assumindo que os barbos
capturados nesta última ribeira pertencem à espécie Barbo de Steindachner). Estes valores
representam, respectivamente, cerca de 39% e 16% das espécies píscicolas existentes na bacia
portuguesa do Guadiana, da qual fazem parte as bacias das referidas ribeiras. Este valor pode ser
considerado bastante elevado no caso de Carreiras, se for atendida a diferença de dimensões
existente entre a bacia desta ribeira e a do Guadiana.
A maioria das espécies listadas para a ribeira de Carreiras (8 espécies) é autóctone da bacia do
Guadiana. No entanto, já ocorrem nesta ribeira 4 espécies introduzidas – gambusia (Gambusia
holbrooki), achigã (Micropterus salmoides), perca-sol (Lepomis gibbosus), chanchito (Cichlasoma
facetum) –, aclimatações, relativamente, recentes mas com populações viáveis, o que
corresponde a cerca de um terço do total de espécies presentes. Ainda assim, a sua abundância,
quando conhecida é ainda relativamente baixa.
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Figura 4.7.2 – Local de amostragem de ictiofauna na ribeira da Lampreia

Este facto relaciona-se, por um lado, com a preferência que a maior parte destas exóticas têm por
sectores lênticos (isto é, de águas mais lentas), apesar de também se adaptarem aos habitats
lóticos (isto é, de águas correntes), e, por outro, atesta o, ainda, bom estado de conservação da
sua comunidade píscicola autóctones.
No caso da ribeira da Lampreia a situação inverte-se completamente, verificando-se que, de
acordo com os dados recolhidos apenas ocorrem, duas espécies autóctones (barbos e verdemãs),
sendo a maioria das espécies presentes introduzidas (gambúsia, perca-sol e achigã).
Durante o trabalho de campo foi possível observar a presença de perca-sol e de achigã nas
charcas, açudes e albufeiras existentes na bacia da ribeira da Lampreia. A pesca desportiva ao
achigã constitui, inclusivamente, uma das principais motivações de utilização de algumas destas
estruturas hidráulicas, como foi anteriormente referido (ver cap. 3.4).
As espécies inventariadas são, na sua esmagadora maioria, estritamente dulciaquícolas ou seja,
espécies que dependem das águas destas bacias para desenvolverem a totalidade do seu ciclo
de vida.
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Em Carreiras, ocorre uma espécie migradora, designadamente, a enguia-europeia (Anguilla
anguilla). A enguia é um migrador catádromo (isto é, vive grande parte da sua vida nos rios,
efectuando migrações para se reproduzir no mar), e possui uma vasta distribuição geográfica
(mais, concretamente, paleárctica).
A família dos ciprínideos é de todas a mais representada contabilizando-se, no caso de Carreiras,
7 espécies pertencentes a esta família. Na ribeira da Lampreia apenas foram detectados
exemplares do género Barbus, não tendo sido possível determinar se pertenceriam todos à
mesma espécie (Barbo de Steindachner). É, também, nesta família que se concentra a maior
parte dos taxa com valor de conservação e estatuto de protecção legal que ocorrem nesta bacia.
Aliás, é de salientar a este propósito, que a ribeira de Carreiras se encontra classificada, de
acordo com o Aviso n.º 12 667/2000, de 23 de Agosto, como curso de água de ciprinídeos.
Esta é, sem dúvida, de entre as famílias nativas de espécies de água doce cuja ocorrência se
registou nesta ribeira, aquela que lhes confere um carácter especial, uma vez que, todas as
espécies de ciprinídeos nativas da bacia do Guadiana constituem endemismos ibéricos, ou até de
zonas ainda mais restritas (no caso, endemismos do Sector Meridional, que engloba os rios do Sul
da península), sendo que apenas um outro endemismo ibérico (a verdemã, Cobitis paludica), mas,
neste caso, da península ibérica e do Norte de África, pertence a outra família.
A bacia hidrográfica do Guadiana constitui o último reduto do endemismo ibérico Anaecypris
hispanica (o saramugo), dado que a sua área de distribuição se encontra restringida a alguns
afluentes portugueses e do troço médio espanhol (Almaça 1995a; Elvira 1995a,b; Collares-Pereira
et al. 1997). De acordo com estudos recentes sabe-se que o saramugo foi detectado apenas em
dez das sub-bacias de tributários portugueses do Guadiana, nomeadamente, nas seguintes:
Xévora, Caia, Álamo, Degebe, Ardila, Chança, Carreiras, Vascão, Foupana e Odeleite.
O saramugo aparenta ter preferência por pequenos cursos de água, abaixo dos 350 m de altitude,
estreitos (menos de 20 m de largura) e com reduzida profundidade (inferior a 60 cm), com
substracto de cascalheira média-grossa e vegetação aquática imersa e riparia, mas pode ser
encontrado em zonas com pouca vegetação aquática. Ocorre em zonas oxigenadas (6,7-13,0
mg/l), de corrente baixa ou moderada (0,0-0,6 m/s) e com temperaturas, preferencialmente, entre
os 8,5º C e os 18º C (Collares-Pereira et al. 1997, 1998, 2000).
De salientar, ainda, o facto de três outras espécies, designadamente, a boga do Guadiana
(Chondrostoma willkommii) e o barbo de Steindachner (Barbus steindachneri), se encontrarem,
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igualmente, confinados à bacia do Guadiana, dentro do território português, encontrando-se
presentes na bacia da ribeira de Carreiras.
Em termos numéricos as espécies endémicas dominam a comunidade, surgindo, em primeiro
lugar, o conjunto formado pelos barbos juvenis, seguido de perto, pelo bordalo (Squalius
alburnoides) e pelo escalo do Sul (Squalius pyrenaicus). Só depois aparece a perca-sol, sendo as
restantes espécies introduzidas consideradas pouco comuns.
Em termos globais, os resultados obtidos no estudo da SEIA (1995), apontam para que a
presença da boga-de-boca-arqueada (Chondrostoma lemmingii) parece ser exclusiva das ribeiras,
enquanto o bordalo, o escalo, a verdemã e os barbos juvenis são mais abundantes nas ribeiras do
que no rio principal (Guadiana). Verifica-se o inverso relativamente a três das espécies exóticas
(peixe-sol, achigã e chanchito).
No que refere à análise das relações entre as espécies e diversos parâmetros ambientais (SEIA,
1995), salientam-se os seguintes padrões de associação:
entre os pequenos ciprinídeos e os jovens de ciprinídeos de dimensões maiores e maiores
abundâncias de vegetação ripária ou aquática emergente;
entre as espécies exóticas, em particular os centrarquídeos, e habitats pouco estruturados e
de maiores dimensões (mais profundos e largos), tipicamente associados ao rio principal;
entre os barbos reprodutores e zonas de abundantes abrigos submersos (tipicamente de
natureza rochosa);

Um outro motivo que confere um interesse particular, em termos conservacionistas, à ictiofauna
da bacia do Guadiana é o facto de quase todas as espécies nativas residentes apresentarem
elevados estatutos de ameaça em Portugal e, também, a nível internacional (Quadro VII.4 do
ANEXO VII), com especial relevância para o saramugo, à qual foi atribuído o estatuto de espécie
“Criticamente em perigo” (Cabral et al., 2005), o que representa um agravamento do estatuto que
possuía na anterior edição do Livro Vermelho (SNPRCN, 1991).
Por sua vez, três das espécies inventariadas, a enguia-europeia, a boga-de-boca-arqueada e o
escalo do Sul, possuem estatutos de ameaça elevados, tendo sido classificadas na categoria de
espécies Em perigo (EN), o que representa igualmente um agravamento dos estatutos que
possuíam na anterior edição do Livro Vermelho (SNPRCN, 1991).
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Resta referir que o barbo de Steindachner viu o seu estatuto de ameaça ser desagravado, uma
vez que era considerado uma espécie ameaçada na anterior edição do Livro Vermelho (SNPRCN,
1991), passando actualmente a pertencer à categoria de espécie Quase ameaçada (NT). No
entanto, de acordo com o seu actual estatuto, poderá voltar a vir a ser incluído numa categoria de
ameaça num futuro próximo.
Tendo em consideração o seu interesse para a conservação, muitas destas espécies encontramse, actualmente, legalmente protegidas. Os principais diplomas que regulamentam a protecção da
ictiofauna são a Convenção de Berna (Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro), a Directiva
Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) e a regulamentação da pesca. Relativamente ao primeiro,
confirma-se que metade das 12 espécies inventariadas é protegida no âmbito desta convenção.
Cinco destas espécies são também protegidas pela Directiva Habitats. Entre elas é de destacar o
Saramugo, que, para além de ser considerada uma espécie cuja conservação exige a designação
de Zonas Especiais de Conservação (ZECs), foi designada como espécie rigorosamente
protegida.
Pelo elevado valor patrimonial da sua comunidade piscícola, a bacia do Guadiana foi considerada
pelos especialistas como aquela que merecia, no conjunto das bacias nacionais, uma maior
atenção, em termos conservacionistas (SNPRCN, 1991).
De referir, a este respeito, que no âmbito de um estudo realizado no Projecto LIFE-NATUREZA
(Collares-Pereira et al., 2000), a sub-bacia de Carreiras foi classificada, no nível C – “Áreas de
segunda prioridade e que necessitam de recuperação”.

4.7.4. Áreas classificadas com interesse para a conservação da natureza
As áreas classificadas ao abrigo de legislação e convenções nacionais, e que detêm estatuto de
conservação da natureza, são aquelas que pertencem a:
Rede Nacional de Áreas Protegidas;
Zonas de Protecção Especial (ZPE);
Sítios designados para integrar a Rede NATURA 2000, também denominados por Sítios de
Interesse Comunitário (SIC) para a conservação dos habitats naturais e das espécies
selvagens (Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto).
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Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana: ecossistemas aquáticos a proteger e a recuperar
e ecossistemas terrestres associados (Cap. 5 da Parte 2 do Decreto-Regulamentar
n.º 16/2001, de 5 de Dezembro).

No concelho de Mértola, onde se irá inserir o projecto em estudo, identificam-se três áreas
classificadas com interesse para a conservação da natureza: dois sítios classificados no âmbito da
Rede Natura 2000, designadamente, a Zona de Protecção Especial do Vale do Guadiana
(Decreto-Lei n.º 384 B/99, de 23 de Setembro) e o Sítio do Guadiana, da Lista Nacional de Sítios
da 1ª Fase (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto), este último
actualmente classificado como Sítio de Importância Comunitária (SIC), por via da referida Portaria
n.º 829/2007, e, ainda, uma Área Protegida, nomeadamente, o Parque Natural do Vale do
Guadiana (criado pelo Decreto Regulamentar n.º 28/95, de 18 de Novembro). A freguesia onde se
insere a área em estudo (S. Miguel do Pinheiro) integra, unicamente, o Sítio do Guadiana. A
Alternativa I, em avaliação no presente estudo, não abrange nenhuma das áreas classificadas
com interesse para a conservação da natureza acima referidas (ver Figura 3.1.2).
O sítio do Guadiana (SG) estende-se ao longo de uma faixa estreita com 39 257 ha de área que
acompanha o rio Guadiana e alguns dos seus principais tributários. O SG caracteriza-se pela
presença de vales estreitos com zonas de escarpas e falésias rochosas particularmente
importantes para algumas espécies da avifauna.
Destaca-se, ainda, a existência de um coberto vegetal autóctone em excelente estado de
conservação, incluindo troços de vegetação ribeirinha de cursos de água mediterrânicos
intermitentes de Paspalum – Agrostidium (habitat 3290 do Anexo I da Directiva Habitats).
Na área do SG dominam importantes formações de azinho e zimbro, pertencendo estas últimas
ao habitat prioritário 9560 do Anexo I da Directiva Habitats. Registam-se, ainda, mais 17 habitats
da mesma Directiva, dois dos quais são, igualmente, prioritários, designadamente, os charcos
temporários mediterrânicos (habitat 3170) e as sub-estepes de gramíneas e anuais (Thero –
Brachypodietea) (habitat 6220).
No que se refere aos valores florísticos destaca-se a ocorrência de três espécies constantes do
Anexo II da Directiva Habitats. Duas destas espécies são consideradas vulneráveis em Portugal,
designadamente, Festuca duriotagana e a borrazeira-branca (Salix salvifolia), sendo esta última
um endemismo lusitânico. A terceira espécie, o trevo-de-quatro-folhas-peludo (Trifolium
squamosum), encontra-se classificada como um endemismo ibérico.
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No SG ocorrem mais de metade das espécies de vertebrados constantes no Anexo II da Directiva
Habitats presentes na bacia hidrográfica do Guadiana, entre as quais a totalidade das espécies de
peixes e de répteis, para além de duas espécies de libélulas: a Oxygastra curtisii e a Coenagrion
mercuriale.
A ictiofauna é muito rica e de alto valor conservacionista sendo o Guadiana o único rio de Portugal
no qual o esturjão (Acipenser sturius) poderá recuperar, embora a sua população tenha
decrescido de tal maneira que a sua captura tem sido nula nos últimos 10 anos. No SG ocorrem
todos os endemismos ibéricos conhecidos na fauna piscícola da bacia hidrográfica do Guadiana,
bem como, várias espécies com elevado estatuto de ameaça, como são os casos do Saramugo,
da Boga-de-boca arqueada, do Barbo do Sul, do Cumba, do Escalo do Sul, do Caboz-de-águadoce, do Sável, da Enguia-europeia, sendo estes dois últimos migradores. Existem, ainda, no
Guadiana várias espécies vulneráveis em Portugal, como a Boga do Guadiana, o Bordalo, a
Savelha e da Lampreia-marinha.
Ao nível da herptofauna (répteis e anfíbios) é de referir que o SG é uma das zonas mais
importantes do país para o cágado-de-carapaça-estriada.
Entre os mamíferos destaca-se a presença da lontra.
A avifauna do SG é, igualmente, rica encontrando-se aqui cerca de um terço do total das espécies
do Anexo I da Directiva das Aves, sendo 10 destas residentes e 10 nidificantes. Foram, ainda,
registadas 24 espécies migradoras que na sua quase totalidade aqui nidificam. Este grupo
caracteriza-se, por um lado, pela presença de espécies associadas aos cursos de água e à
vegetação ripícola e, por outro, de aves de grande porte, sobretudo, rapinas e abutres. Cerca de
metade das espécies do Anexo I da Directiva das Aves registadas pertence a estes últimos
grupos, sendo a existência de escarpas e fragas determinante para a ocorrência de muitas destas
espécies, como é o caso do grifo, do abutre-do-egipto, do Abutre-preto, da Águia de Bonelli, da
Águia-real e do Peneireiro-das-torres. As escarpas e as fragas são também locais importantes de
nidificação de outras espécies destacando-se a Cegonha-negra.
No âmbito do PBH do Guadiana foram definidos os cursos de água prioritários, relativamente à
vida piscícola, que devem ser alvo de medidas especiais de conservação e os cursos de água que
apresentam boas potencialidades para a existência das populações piscícolas endémicas e que
devem ser recuperados. Esta recuperação passa por medidas como o controlo e redução de
efluentes químicos e orgânicos, a adopção de códigos de boas práticas agrícolas, o controlo e
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manutenção de caudais ecológicos a jusante das barragens e a construção de passagens para
peixes em barragens e açudes.
Na bacia hidrográfica do Guadiana foram considerados como ecossistemas aquáticos a preservar,
os seguintes:
a) Troços de linhas de água nacionais correspondentes a áreas de maior valor para conservação
dos migradores e dos endemismos piscícolas ameaçados, nomeadamente do saramugo
(Anaecypris hispanica):
i.

Rio Guadiana (de Mértola até à foz);

ii. Sub-bacia do Vascão (toda a bacia);
iii. Sub-bacia do Caia (toda a bacia a montante da albufeira do Caia);
iv. Sub-bacia do Xévora (secção jusante da bacia do território português);
v. Sub-bacia do Ardila (toda a bacia em território português);
vi. Sub-bacia de Odeleite (toda a bacia a montante da barragem do Odeleite);
vii. Sub-bacia da Foupana (toda a bacia a montante do Moinho do Pego Salto);
b) Troços de linhas de água em trechos fronteiriços correspondentes a áreas de maior valor para
conservação dos endemismos piscícolas ameaçados e que implicam a cooperação com as
autoridades do país vizinho:
i.

Sub-bacia do rio Xévora (secção a jusante do território português);

ii. Sub-bacia do Ardila (área a definir em território espanhol);
iii. Sub-bacia do Alcarrache (área a definir em território espanhol);
iv. Sub-bacia do Chança (toda a bacia a montante da albufeira do Chança).

Foram considerados como ecossistemas aquáticos a recuperar:
a) Trechos de linhas de água correspondentes a áreas de distribuição natural dos
endemismos piscícolas ameaçados, nomeadamente do Saramugo, que necessitam de
medidas de intervenção para recuperação dos seus habitats degradados por intervenções
antropogénicas:
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i.

Rio Guadiana (troço internacional superior até à zona de regolfo da albufeira do
Alqueva);

ii. Sub-bacia do Lucefecit (toda a bacia a montante da albufeira do Lucefecit);
iii. Sub-bacia do Álamo (toda a bacia até à zona de regolfo da albufeira de Alqueva);
iv. Sub-bacia do Degebe (sub-bacia da ribeira do Pardiela e toda a bacia do rio Degebe a
jusante da confluência desta ribeira até à zona de regolfo da albufeira de Alqueva);
v. Sub-bacia de Marmelar (toda a bacia);
vi. Sub-bacia de Terges e Cobres (toda a bacia);
vii. Sub-bacia de Oeiras (toda a bacia);
viii.

Sub-bacia de Carreiras (toda a bacia);

b) Zonas pontuais de intervenção, de menor prioridade, correspondentes a áreas com valor para
os endemismos piscícolas ameaçados, que necessitam de medidas de recuperação, a
implementar no âmbito de medidas de minimização ou compensação de acções com impacte
negativo no habitat ou nas populações: a restante bacia do Guadiana em território português.

Uma vez que a bacia da ribeira da Lampreia se insere na bacia da ribeira de Carreiras, encontrase classificada como um ecossistema aquático a recuperar, no âmbito da alínea a), que integra os
trechos de linhas de água correspondentes a áreas de distribuição natural dos endemismos
piscícolas ameaçados, nomeadamente do Saramugo.
No entanto, de acordo com os resultados do estudo “Intervenção Saramugo 2007” (Cardoso e
Carrapato, 2007), é referido em relação à presença de Saramugo na ribeira de Carreiras, que a
sua densidade já era muito baixa há sete anos atrás (foram capturados 5 exemplares de
Saramugo nos locais descritos por Collares Pereira et al.(2000) durante os trabalhos de campo do
Projecto LIFE-NATUREZA) e face aos resultados da prospecção de 2005 e de 2007, é de concluir
que a espécie ter-se-á extinguido desta ribeira.
Nas amostragens efectuadas por Collares Pereira na ribeira da Lampreia anteriormente referidas
não foi detectada a presença de Saramugo e dadas as suas características morfológicas e
hidrológicas desta ribeira (pelas suas reduzidas dimensões, pelo facto do seu escoamento
depender na sua quase totalidade da ocorrência de precipitação, sendo uma das primeiras a
secar, e de se verificar a quase total ausência do seu leito da presença de pegos de água
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significativos) não é provável a sua ocorrência. É ainda de salientar existência de obras
hidráulicas existentes próximo da sua foz e desprovidas de dispositivos de transposição e a
significativa presença de espécies exóticas nesta bacia.
Por todos estes motivos esta bacia ocupará uma posição muito baixa em termos das prioridades
no que se refere à implementação de acções de recuperação de ecossistemas aquáticos que
constituam áreas de distribuição natural dos endemismos piscícolas ameaçados, na bacia
hidrográfica do Guadiana.
No âmbito do PBH do Guadiana foi igualmente elaborada uma carta da qualidade da vegetação
ribeirinha para o rio Guadiana e afluentes mais importantes, tendo sido prevista a sua
recuperação, consistindo na plantação intensiva de espécimes arbóreos típicos das zonas
ribeirinhas desta bacia ao longo dos cursos de água, onde elas existiriam naturalmente e na
protecção das já existentes, de modo a serem atingidos os objectivos de conservação a um
médio/longo prazo. Deverá ser implementada prioritariamente nos cursos de água das áreas
protegidas, como os parques naturais, sítios da lista nacional e zonas de protecção especial e nos
cursos de água onde existem espécies piscícolas prioritárias, nomeadamente nos rios Xévora e
Caia, nas ribeiras da Pardiela e da Pecena, na bacia do Degebe, na ribeira da Murtega, na bacia
do Ardila, nos rios Chança e Vascão, nas ribeiras da Foupana e de Odeleite na bacia de Odeleite
e no Guadiana na confluência do Caia até à Senhora da Ajuda e no Barranco das Amoreiras até
Mértola.

4.8. Qualidade do Ar
4.8.1. Considerações Gerais
No âmbito da descrição da situação actual para este descritor, caracteriza-se a qualidade do ar a
nível regional e do local de implantação do empreendimento com base na informação quantitativa
disponível.
Utilizaram-se para o efeito os dados constantes dos relatórios das Campanhas para a Avaliação
Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal – NO2, SO2 e O3 – Tubos de Difusão
(DCEA/FCT/UNL, 2001) e os dados recolhidos na Estação do Cerro, situada na freguesia de
Vaqueiros, concelho de Alcoutim, a cerca de 23 km do local de implantação do projecto, a qual
pertence à rede de Qualidade do Ar do Algarve.
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Procedeu-se igualmente à identificação e caracterização das principais fontes de poluição
atmosférica (lineares e pontuais), susceptíveis de condicionarem a situação da qualidade do ar na
área em estudo, tendo igualmente em consideração as condições de dispersão dos poluentes
atmosféricos prevalecentes na área em estudo.
No local onde irá ser implantado o projecto alvo deste estudo, não se identificam fontes pontuais
que possam contribuir para a deterioração da qualidade do ar. A área a ser abrangida pela
barragem, albufeira e pela conduta adutora, é essencialmente, ocupada sobretudo por matos de
estevas e por plantações florestais recentes de pinheiro-manso.
Em relação às fontes lineares existentes, estas possuem um carácter predominantemente difuso,
estando relacionadas com o tráfego rodoviário nas vias municipais mais próximas do local em
estudo, nomeadamente:
Estrada Municipal (EM) 506 – liga a freguesia de S. Pedro de Sólis à EN 122,
atravessando as freguesias de Espírito Santo e de S. Sebastião dos Carros, permitindo o
acesso a Almodôvar;
EM 506-1 – desenvolve-se entre a EM 506 (próximo de Penedos) e Martim Longo,
servindo as sedes das freguesias de S. Miguel do Pinheiro e de S. Sebastião dos Carros.

Não se encontram disponíveis dados de tráfego para esta via rodoviária, no entanto, atendendo
ao constatado no local, nomeadamente, o tipo de vias e o seu baixo nível hierárquico na rede
viária e o reduzido número de veículos que nelas circulam considera-se que os volumes de
tráfego são muito pouco significativos sendo, praticamente, restritos ao tráfego local.
Neste sentido, pode afirmar-se que a actual qualidade do ar na área em estudo é típica de áreas
rurais.

4.8.2. Metodologia
A caracterização do ambiente afectado pelo projecto, no que se refere à qualidade do ar, tem em
consideração o enquadramento regional e local da zona de intervenção do projecto.
Para uma caracterização mais completa e coerente desta caracterização, foram consultados
diversos elementos, nomeadamente, o PDM de Mértola, bem como, outros documentos
relevantes, suportados por cartografia e uma visita de campo.
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A caracterização da qualidade do ar ao nível regional, foi realizada com base nas campanhas de
avaliação das concentrações de dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e ozono (O3), no
ar ambiente, em Portugal (DCEA/FCT/UNL, 2001).
A análise da qualidade do ar a nível local foi efectuada a partir dos dados recolhidos na Estação
de Monitorização do Cerro (Alcoutim), os quais se encontram disponíveis na Base de Dados OnLine da Agência Portuguesa do Ambiente (QualAr). A escolha desta estação prende-se com o
facto da mesma, além de ser a que está situada mais próxima do local onde irá ser implantado o
projecto alvo deste estudo, apresenta uma boa série temporal de registos para vários parâmetros
da qualidade do ar (SO2, NO2, PM10 e O3) e condições do uso do solo e climáticas muito
semelhantes às prevalecentes na área em estudo.

4.8.3. Caracterização da Qualidade do Ar a Nível Regional
As campanhas de avaliação das concentrações de NO2, SO2 e O3 no ar ambiente em Portugal,
constituem um elemento de suporte para a avaliação preliminar da qualidade do ar, que deriva da
aplicação do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, permitindo obter uma imagem dos níveis e
da distribuição das concentrações dos poluentes referidos ao longo do território nacional.
Para as referidas campanhas, foi considerado que o recurso à utilização de tubos de difusão,
numa malha espacial de 20 km, que se adequa à obtenção de mapas de concentrações de NO2,
SO2 e O3 no ar ambiente, para o Território Nacional.
A realização das duas campanhas a nível nacional, uma em período mais quente, no Verão de
2000, e outra em período mais frio, realizada na Primavera de 2001, teve como objectivo amostrar
duas alturas diferentes do ano.
As referidas campanhas realizaram-se de 17 a 31 de Julho de 2000 (1ª campanha) e de 7 a 21 de
Maio de 2001 (2ª campanha), cada uma em dois períodos de 7 dias sendo que o período de
exposição de cada tubo foi de uma semana. Nas Figuras 4.8.1 e 4.8.2 encontram-se os
resultados obtidos nas campanhas de monitorização sob a forma de curvas de isoconcentrações.
Da análise das duas figuras acima referidas verifica-se que, na região em estudo, os valores
registados para o NO2 variam entre as 0,5 e as 2

g/m3, respectivamente, na 1ª e na 2ª

campanhas.
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Dióxido de Enxofre (SO2)

1ª Campanha
Dióxido de Azoto (NO2)

Ozono (O3)

Fonte: DCEA/FCT/UNL, 2001
Localização aproximada do local de implantação do projecto

Figura 4.8.1 – Curvas de isoconcentrações de dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e
ozono (O3) no ar ambiente em Portugal Continental – 1ª Campanha (Julho 2000)

Dióxido de Enxofre (SO2)

2ª Campanha
Dióxido de Azoto (NO2)

Ozono (O3)

Fonte: DCEA/FCT/UNL, 2001

Localização aproximada do local de implantação do projecto

Figura 4.8.2 – Curvas de isoconcentrações de dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e
ozono (O3) no ar ambiente em Portugal Continental – 2ª Campanha (Maio 2001)
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No que se refere ao O3, verifica-se que os valores registados para este poluente na região em
estudo variam entre as 80 e as 90

g/m3, na 1ª campanha. Para a 2ª campanha, o local do

projecto situa-se na zona com concentrações dos 90-135,5 g/m3.
Uma vez que o método de amostragem usado (difusão passiva) não é um método de referência e
não é contínuo, não é possível através destas campanhas verificar o cumprimento dos valores
limite de concentração de poluentes no ar ambiente. É, no entanto, possível, fazendo algumas
ressalvas, tendo em conta as incertezas associadas ao método de monitorização utilizado e as
diferenças de resultados entre este método e outros mais representativos, bem como, inferir sobre
a probabilidade de ocorrência de excedências a cada um dos valores limite, ou limiares de
avaliação, previstos na legislação.
Assim, pela análise dos valores mencionados, verifica-se que a região em estudo, apresenta
valores de concentração de NO2 e SO2 dentro dos limites de concentração destes poluentes no ar
ambiente, estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, e pela Portaria n.º 286/93,
de 12 de Março (aplicável apenas ao NO2). Contudo, há que ter em consideração que os valores
obtidos nas campanhas de monitorização se encontram subavaliados.
As concentrações obtidas para o O3 foram comparadas com o Decreto-Lei n.º 320/2003, de 30 de
Dezembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 2002/3/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 12 de Fevereiro, considerando-se que os valores obtidos para a
região em estudo na 2ª campanha, podem ultrapassar alguns dos valores legislados (24 horas),
ainda que se considere que estes se encontrem sobreavaliados.
As elevadas concentrações para as concentrações de O3, estão associadas a locais situados nas
cotas mais elevadas e a zonas onde a radiação solar é muito intensa, como é no caso da zona
alvo do presente estudo.
Contudo, como já referido, a comparação das concentrações obtidas durante as campanhas com
os valores limite legislados não é possível ser feita directamente, uma vez que não se referem aos
mesmos períodos de tempo, pelo que tem que se ter as devidas reservas quando se comparam
os valores obtidos.
Em síntese, considerando os pressupostos referidos anteriormente, os valores de concentração
dos poluentes atmosféricos, registados nas campanhas de monitorização para a área em estudo,
podem considerar-se dentro dos limites estabelecidos na legislação vigente.
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4.8.4. Caracterização da Qualidade do Ar a Nível Local e Identificação de Fontes Poluentes
Como foi anteriormente caracterização da qualidade do ar a nível local foi feita com base nos
dados registados na Estação do Cerro (latitude 37º18’45’’; longitude 7º40’43”), que pertence ao
domínio da Rede de Qualidade do Ar do Algarve e que monitoriza as concentrações de dióxido de
azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), ozono (O3) e partículas em suspensão susceptíveis de
serem recolhidas através de uma tomada de amostra selectiva, com eficiência de corte de 50%,
para um diâmetro aerodinâmico de 10 m (PM10). Embora esteja localizada a, aproximadamente,
23 km do local de implantação do projecto em estudo admite-se possível extrapolar as conclusões
relativas à qualidade do ar, visto estarmos presente condições climáticas e do uso do solo
idênticas.

23 km

Fonte: Google Earth

Figura 4.8.3 – Distância entre a área em estudo e a estação de monitorização da qualidade do ar do
Cerro
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Os resultados das medições disponíveis, realizadas entre 2004 e 2006, foram analisadas e
comparadas com a legislação nacional vigente, apresentando-se seguidamente os resultados e as
conclusões.
Com base nos valores apresentados no Quadro 4.8.1 verifica-se que os valores limite de base
horária e de base diária para o parâmetro SO2 foram cumpridos nos anos em análise. No entanto,
para o ano de 2006, o valor máximo de base horária quase atingiu o valor limite. De resto todos os
registos situam-se muito abaixo desses limites.
Na Figura 4.8.4, estão representados os valores de base diária de SO2, onde se verifica que
tantos os valores médios como os valores máximos, nunca excedem o valor limite da
concentração de SO2.

3

Quadro 4.8.1 – Valores de SO2 (µg/m ) medidos na Estação de Monitorização do Cerro
Ano

Base Horária

Base Diária

Médio

Máximo

Valor Limite*

Médio

Máximo

Valor Limite*

2,60
1,60
3,10

39,90
162,00
348,70

380,00
350,00
350,00

2,30
2,00
2,10

10,10
31,00
36,00

125,00
125,00
125,00

2004
2005
2006

Limiar de Alerta
500,00
500,00
500,00

*Calculado a partir dos valores horários obtidos durante o ano

Concentração
Dióxido de Enxofre
(µg/m3)

140,00
120,00

Médio

100,00

Máximo

80,00

Valor Limite*

60,00
40,00
20,00
A no

0,00
2004

2005 2006

*Calculado a partir dos valores horários obtidos durante o ano

Figura 4.8.4 – Valores de SO2 (base diária) registados na Estação de Monitorização do Cerro

Os valores de NO2 registados na estação em questão, qualquer que seja a base temporal
considerada, nunca foram excedidos, são sempre muito inferiores aos limites de Protecção da
Saúde Humana estabelecidos, tal como se pode verificar através do Quadro 4.8.2 e da
Figura 4.8.5.
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Quadro 4.8.2 – Valores de NO2 (µg/m ) medidos na Estação de Monitorização do Cerro
Ano
2004
2005
2006

Médio
2,30
3,10
1,70

Base Horária
Máximo
Valor Limite*
23,70
260,00
22,10
250,00
24,30
240,00

Base Diária
Médio
Máximo
2,00
9,90
2,80
10,40
2,30
9,90

Base Anual
Valor Obtido Valor Limite*
2,30
52,00
3,10
50,00
1,70
48,00

Limiar de
Alerta
400,00
400,00
400,00

*Calculado a partir dos valores horários obtidos durante o ano

Concentração Dióxido
de Azoto (µg/m3)

60,00
50,00

Valor Obtido
40,00

Valor Limite*
30,00
20,00
10,00
A no

0,00
2004

2005

2006

*Calculado a partir dos valores horários obtidos durante o ano
3

Figura 4.8.5 – Valores Anuais de NO2 (µg/m ) registados na Estação de Monitorização do Cerro

Ao contrário do que sucedeu com os anteriores, o parâmetro PM10 excedeu o valor limite diário
para a Protecção da Saúde Humana 8 dias, em 2005, e 7 dias, em 2006 (Quadro 4.8.3 e
Figura 4.8.6).

No

entanto,

apesar

destas

excedências,

não

foram

ultrapassadas

as

35 excedências permitidas para cada ano civil, de acordo com o Anexo III do Decreto-Lei
n.º 111/2002.

3

Quadro 4.8.3 – Valores de PM10 (µg/m ) medidos na Estação de Monitorização do Cerro
Ano
2004
2005
2006

Base Horária

Base Diária

Base Anual

Médio

Máximo

Médio

Máximo

Valor Limite*

N.º Excedências Registadas

18,60
18,50

343,40
128,80

20,00
18,10

128,20
76,10

55,00
50,00
50,00

8,00
7,00

Valor Obtido Valor Limite*
20,0
18,10

40,0
40,00

*Calculado a partir dos valores horários obtidos durante o ano

Podem existir causas naturais associadas a este fenómeno, passíveis de gerar e transportar
partículas e poeiras em suspensão, com origem em erupções vulcânicas, fogos florestais, sismos
ou ventos de grande intensidade provenientes de regiões áridas (p.e.: tempestades de areia).
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Concentração PM10
(µg/m3)

140,00
120,00

Médio

100,00

Máximo

80,00

Valor Limite*

60,00
40,00
20,00
A no

0,00
2004 2005 2006

*Calculado a partir dos valores horários obtidos durante o ano
3

Figura 4.8.6 – Valores Diários de PM10 (µg/m ) registados na Estação de Monitorização do Cerro

Os níveis de O3 registados na Estação do Cerro, para a base horária nunca ultrapassaram o limiar
de alerta à população (240 µg/m3), tendo-se excedido apenas por duas vezes o limiar de
informação à população (180 µg/m3) nos três anos analisados.
Em relação aos valores de base diária (Octo-Horária), os Valores Alvo para a Protecção da Saúde
Humana foram excedidos 61 e 57, respectivamente, no ano de 2005 e 2006 (Quadro 4.8.4 e
Figura 4.8.7).

Quadro 4.8.4 – Valores de O3 (µg/m3) medidos na Estação de Monitorização do Cerro
Base Horária

Ano
Limiar
de Alerta
139,4
240
174,5
240
182,7
240

Médio Máx.
2004
2005
2006

77,2
81,1
83,2

N.º
Excedências
0
0
0

Base Diária (Octo-Horária)
Limiar de
Informação
180
180
180

N.º de
Excedências
0
0
2

Médio
68,5
83,7
82,7

Valores
Alvo
98,9
120
151,7
120
167,4
120
Máx.

N.º
Excedências
0
61
57

Protecção da
Vegetação (Maio a
Julho) (µg/m3.h)
Valor
Valor
Observado Alvo
18 000
25 019
18 000
54 428
18 000

*Calculado a partir dos valores horários obtidos durante o ano

Os valores relativos à protecção da vegetação no período de Maio a Julho nos anos de 2005 e
2006 (Figura 4.8.8) são muito superiores aos valores alvo. Em 2006 este parâmetro atingiu
mesmo valores aproximadamente três vezes superiores ao valor alvo.
Como conclusão geral, pode referir-se que os parâmetros, SO2 e NO2 apresentam normalmente
concentrações baixas, muito abaixo dos limites impostos pela legislação nacional.
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Concentração Ozono (µg/m3)

180
160

Médio
140

Máximo

120

Valores Alvo

100
80
60
40
20

A no

0
2004

2005

2006

*Calculado a partir dos valores horários obtidos durante o ano
3

Figura 4.8.7 – Valores diários de O3 (µg/m ) registados na Estação de Monitorização do Cerro

Protecção da Vegetação (Maio
a Julho)

60000

valor
Observado
Valor Alvo

50000

40000

30000
20000

10000
A no
0
2004

2005

2006

3

Figura 4.8.8 – Valores de Protecção da Vegetação (µg/m ), referentes ao período de Maio a Julho,
registados na Estação de Monitorização do Cerro

No caso específico do SO2, o valor máximo de base horária para o ano de 2006 foi uma excepção
e quase atingiu o valor limite imposto pela legislação em vigor; no entanto por se tratar de um
valor horário, este pode ser explicado devido a alguma situação anormal verificada nesse horário.
Os parâmetros da qualidade do ar mais problemáticos na área caracterizada são as partículas em
suspensão PM10 e o O3, que podem em alguns dias do ano ultrapassar os valores limite,
assumindo-se que na generalidade dos casos essas excedências estarão relacionadas com
causas naturais, dada a ausência de fontes poluentes com significado na envolvente da zona em
questão.

Página 201
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

4.9. Ambiente Sonoro
4.9.1. Considerações Gerais
A poluição sonora é um factor que pode degradar de forma decisiva a qualidade de vida das
pessoas que estão sujeitas a este tipo de poluição. O ruído provoca uma série de efeitos nefastos
no ser humano tais como, perturbações do sono, alterações na pressão sanguínea. O efeito mais
imediato é o da incomodidade provocada por um som quando este não é desejado, podendo gerar
irritabilidade, perda de capacidade de concentração e, no caso mais grave, dificuldades na
audição, permanentes ou temporárias.
A zona em estudo apresenta uma densidade populacional muito baixa, ocorrendo apenas
pequenos aglomerados habitacionais, como é o caso de Diogo Martins e de Penedos. A principal
fonte de ruído actualmente existente na zona é o tráfego que circula na estrada municipal n.º 506
(EM506) e noutros caminhos secundários, apesar deste ser reduzido e, consequentemente, os
níveis sonoros típicos destas vias, também, o serem.
Apresenta-se, em seguida, a caracterização do ambiente sonoro na zona em estudo, com base
numa campanha de medições dos níveis sonoros do ruído ambiente, actualmente existente, nos
três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e nocturno (23h-7h),
em pontos julgados representativos dos diferentes ambientes sonoros, efectuadas em Julho de
2010.

4.9.2. Metodologia
Dado que é incomportável efectuar medições em cada Situação (conjunto de receptores sensíveis
com ambiente sonoro semelhante) abrangendo a sua totalidade espacial e durante todo o período
diurno, do entardecer e nocturno, durante um ano, foram efectuadas medições acústicas nos dias
1 e 2 de Julho de 2010, nos 3 períodos de referência [período diurno (7h-20h), do entardecer
(20h-23h) e nocturno (23h-7h)], em 5 Pontos singulares (PM01a a PM02b) julgados
representativos dos diferentes ambientes sonoros de cada Situação. As Situações e os Pontos de
Medição estão apresentados na Figura 4.9.1.
As medições dos níveis sonoros nos locais acima referidos foram efectuadas nos períodos
legalmente estabelecidos, nomeadamente, nos períodos diurno (7h-20h), entardecer (20h-23h) e
nocturno (23h-7h).
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Figura 4.9.1 – Locais de medição do ruído
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Costas da Figura 4.9.1
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Para a medição dos níveis sonoros do ambiente utilizou-se um sonómetro integrador de classe de
precisão 1 (01dB – Metravib – SOLO), de modelo homologado pelo Instituto Português da
Qualidade (IPQ) e objecto de calibração periódica (vd. ficha de verificação no ANEXO VIII), um
Termoanemómetro (TFA - V12) e a um Termohigrómetro (ATECH) (vd. fichas de verificação no
ANEXO VIII), mediante os quais se caracterizaram os seguintes parâmetros:
Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq (dia, entardecer e noite);
Temperatura do ar em graus Celsius;
Velocidade do vento em metros por segundo.
Humidade relativa do ar em percentagem.

De notar que os valores apresentados foram arredondados à unidade, devido às incertezas
associadas às medições.
Durante a realização das medições a velocidade do vento foi sempre menor do que 3 m/s, a
temperatura do ar variou entre 23 ºC e 38 ºC e a humidade relativa do ar variou entre 42 e 51%.
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como
os respectivos parâmetros de configuração. No início e no final da série de medições foi verificada
a calibração do sonómetro.
Todas as medições foram feitas de acordo com o descrito na Norma NP-1730 de 1996 –
"Descrição e medição do ruído ambiente". Para cada medição foram registados os valores do
parâmetro LAeq.
Foi utilizado um tripé para garantir a estabilidade das medições, isolando o mais possível de
vibrações que pudessem contaminar os valores medidos. O microfone foi protegido com um
protector de vento de forma a minimizar o efeito do ruído aerodinâmico do vento.
A malha de ponderação em frequência "A" foi utilizada, tal como descrito na referida Norma sendo
esta a ponderação que melhor reflecte o comportamento do ouvido humano.
De referir que o munícipio de Mértola ainda não aprovou até ao momento os seus Mapas de
Ruído e de Classificação Acústica.

Página 205
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

4.9.3. Caracterização da Área de Estudo
A área em estudo caracteriza-se por apresentar uma densidade populacional reduzida, tendo-se
verificado como principais fontes de ruído as seguintes:
Fontes naturais, nomeadamente, ruído aerodinâmico do vento; e fonação de pássaros e
grilos;
Ruído gerado pelo tráfego rodoviário na EM506, a qual sendo a principal fonte de ruído,
não é muito significativa, dado o baixo tráfego que regista.

Não foi observado qualquer outro tipo de fonte significativa, sendo o tráfego rodoviário a fonte
mais importante, como já foi referido anteriormente.
Na envolvente da futura barragem existe um monte, a cerca de 300 m a Nordeste, denominado Áda-Gorda, que se encontra desabitado. Não foi identificado nenhum local, que exija níveis de ruído
especialmente baixos, do tipo referido para as zonas sensíveis, como é o caso de hospitais,
escolas, ou lares de 3ª Idade.
O Quadro 4.9.1 sintetiza a informação relativa às medições efectuadas na EM506, junto à
localidade de Penedos.
Não existindo critérios normalizados relativamente à classificação do ambiente sonoro actual, este
será classificado de acordo com os seguintes advérbios de intensidade e com os seguintes
critérios:
Pouco Perturbado:
o

Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A).

Moderadamente Perturbado:
o

55 dB(A)< Lden ≤ 65 dB(A) e 45 dB(A) < Ln ≤ 55 dB(A).

Muito perturbado:
o

Lden > 65 dB(A) ou Ln > 55 dB(A).
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Quadro 4.91 – Níveis sonoros actuais medidos in situ [dB(A)] e principais fontes de ruído

Situação

S01

Ponto de
Medição

Dia

Entardecer

Noite
Lden

Principais Fontes de
Ruído

LAeq Lmax Lmin LAeq Lmax Lmin LAeq Lmax Lmin

PM01a

42

65

26

40

59

28

35

64

27

44

Tráfego rodoviário local;
Fonação animal; Pessoas.

PM01b

46

68

30

45

71

32

37

69

39

47

Tráfego rodoviário local;
Fonação animal; Pessoas.

PM01c

42

61

28

40

64

34

36

63

30

44

Tráfego rodoviário local;
Fonação animal; Pessoas.

PM02a

41

71

28

38

64

33

34

63

29

42

Tráfego rodoviário (EM
506); Natureza; Fonação
animal.

PM02b

35

50

29

34

49

28

32

51

27

39

Natureza; Fonação
animal.

S02

Situação S01 (Localidade de Diogo Martins):
Habitações unifamiliares até dois pisos. De acordo com a população local muitas das habitações
da aldeia estão desabitadas.
Classificação Acústica: Inexistente.
Níveis sonoros medidos in situ: Ln

35 a 37 dB(A); Lden

44 a 47 dB(A)

Esta situação apresenta um ambiente sonoro actual pouco perturbado.

Apontamento fotográfico da Situação S01:
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Situação S02/Área de implantação do conjunto turístico e do campo de golfe:
Pontos de Medição localizados na área de implantação do conjunto turístico e do campo de golfe,
sem receptores sensíveis existentes no seu interior. A área de construção de habitações foi
caracterizada por dois pontos de medição de forma a prever o ambiente sonoro dos futuros
receptores sensíveis.
Classificação Acústica: Inexistente.
Níveis sonoros medidos in situ: Ln

32 a 34 dB(A); Lden

39 a 42 dB(A)

Esta situação apresenta um ambiente sonoro actual pouco perturbado.

Apontamento fotográfico da Situação S02:

Da análise dos resultados obtidos nas duas situações consideradas verifica-se que o ambiente
sonoro actual é pouco perturbado, sendo a principal fonte de ruído o tráfego rodoviário esporádico
que circula na EM506.
De acordo com as medições de ruído efectuadas (vd. Quadro 4.9.1) verifica-se que nas duas
situações consideradas, S01 (lugar de Diogo Martins) e S02 (área do futuro Empreendimento
Turístico), o ambiente sonoro actual não ultrapassa os valores limite de exposição para zonas sem
Classificação Acústica [Lden ≤ 63 dB(A); Ln ≤ 53 dB(A)] definidos no Artigo 11º do RGR (D.-L.
n.º 9/2007, 17 de Janeiro), sendo mesmo inferior aos limites definidos para zona sensível.
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4.10. Paisagem
4.10.1. Metodologia
A caracterização e avaliação, em termos paisagísticos, de uma determinada região devem ser
sempre acompanhadas pelos seguintes aspectos: o conceito de paisagem como elemento
aglutinador das características do meio e a capacidade de absorção que essa mesma paisagem
encerra, relativamente às repercussões que a implementação de um empreendimento, deste tipo,
implica.
Sendo o carácter visual de uma paisagem resultado de complexos processos evolutivos e
dinâmicos, consequência de condicionantes biofísicas e antrópicas, o mecanismo de análise
deverá contemplar os seguintes elementos:
1. Cobertura Vegetal: que inclui a vegetação natural e culturas agro-florestais;
2. Geomorfologia: inclui a configuração do terreno, ou seja a sua forma, declive, assim como,
as suas características cromáticas;
3. Elementos Antrópicos (grau de humanização): onde está incluída toda a acção humana
sobre a paisagem, excepto as actuações directamente derivadas do cultivo as quais se
encontram incluídas no ponto 1, já referido.

Em termos genéricos, pode-se afirmar que o território em análise apresenta um relevo de formas
onduladas a aplanadas, revelando, assim, uma sucessão de cenários algo diversificados,
conferida pelas volumetrias, tipologias e cores dos seus componentes e, ainda, pelos diferentes
graus de amplitude visual que apresentam.
Atendendo, fundamentalmente, aos componentes básicos que compõem e estruturam a
paisagem, como a geomorfologia, a ocupação do solo e valores de ordem sócio-cultural, no
presente estudo foi identificada uma grande Unidade de Paisagem: Peneplanície Alentejana de
Transição.
Na análise da região em apreço, para uma melhor compreensão da forma como se organiza e
estrutura o espaço, procedeu-se, ainda, a uma divisão espacial da unidade identificada, em
subunidades paisagísticas, agrupando os elementos constituintes, segundo critérios de
homogeneidade, quer do ponto de vista paisagístico e biofísico, como também na reacção visual a
possíveis perturbações externas.
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Assim, foram identificadas as seguintes subunidades de paisagem, que surgem, com
representações diferentes, na composição das unidades principais:
Zona de matos;
Zona agrícola extensiva;
Zonas recentemente florestada;
Linhas de água;
Espaços Sociais.

Ressalva-se, no entanto, que a homogeneidade atribuída é relativa, uma vez que, foi
estabelecida, em função do detalhe pretendido e da escala de trabalho utilizada (1:25 000), tendose procurado que pelo menos todos os elementos intervenientes, em cada sub-unidade, fossem
idênticos ou tenham sido definidos como equivalentes nas suas características visuais, admitindose, portanto, dentro de certos limites, a variação das restantes.

4.10.2. Unidades de Paisagem/Sub-Unidade de Paisagem
Considera-se uma Unidade de Paisagem toda a superfície com elevada inter-visibilidade interna e
que alberga elementos paisagisticamente similares. Se as ditas áreas (superfícies) se
apresentarem como uma paisagem homogénea, constituem, directamente, uma unidade. Caso
contrário, são ainda sub-divididas, agrupando-se elementos similares, de maneira que, as
subunidades resultantes apresentem um “tipo de paisagem” claramente diferenciado

Peneplanície Alentejana de Transição
Esta Unidade, de grande representatividade na zona de estudo, é caracterizada por uma
morfologia aplanada a ondulada, pouco a medianamente vincada, com baixas variações
altimétricas e encostas, por vezes um pouco angulosas, próprias de litologias xisto-grauváquicas,
sendo, igualmente, servida por uma rede hidrográfica, por vezes, entalhada, como é exemplo a
ribeira do Vascão, localizada alguns quilómetros a Sul da área de implantação do projecto.
Trata-se de uma Unidade que permite grandes planos visuais a partir dos pontos mais altos da
bacia, expondo-se uma paisagem de elevada qualidade visual. Para sul da ribeira do Vascão é
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possível observar algumas mudanças em termos, geomorfológicos, e obviamente paisagísticos,
consequência da proximidade à serra do Caldeirão.
De acordo com a metodologia utilizada foram definidas cinco subunidades de paisagem na
composição da unidade principal (zona de matos, zona agrícola extensiva, linhas de água e
espaço social):
Zona de Matos
Esta subunidade apresenta uma elevada representatividade na área em estudo, ocupando
posições cimeiras e intermédias do relevo, invadindo, desta forma, parte da região em
estudo. É composta por matos mediterrânicos de porte médio e denso, essencialmente,
constituídos por estevas, que formam um manto homogéneo que acompanha as formas de
relevo, permitindo a leitura orgânica da paisagem. Este manto poderá, ainda, integrar no seu
elenco florístico, urzes, o rosmaninho, entre outras, ocorrendo, ocasionalmente, alguns
exemplares arbóreos dispersos (oliveiras).
Zona Agrícola Extensiva
Esta subunidade ocupa as áreas mais baixas na bacia, correspondendo às zonas de relevo
mais aplanado. Localiza-se, preferencialmente, nas imediações da ribeira de Lampreia,
alcançando a base das encostas que se apresentam um pouco mais declivosas,
produzindo-se, desta forma, um forte contraste no meio, não só pelas diferentes texturas e
cores que emprestam à paisagem, como também pela sua organização funcional. Trata-se
de uma subunidade, geralmente, pastoriada por gado caprino e ovino. Nesta subunidade, a
visibilidade poderá ser interceptada pelas encostas mais declivosas que a ladeiam e a
limitam geograficamente, em particular a Sul. A diversidade é concedida pelas tipologias de
uso agrícola existente, como sejam, os prados, zonas de olival e alguns pomares.
Zonas recentemente florestadas
Esta subunidade ocupa as zonas intermédias e mais elevadas da bacia, correspondendo às
zonas de relevo mais acidentado. Encontra-se ocupada maioritariamente por áreas
recentemente plantadas de pinheiro manso, por vezes, associado à azinheira. Trata-se de
uma subunidade que permite grande visibilidade, dado o seu carácter recente, situação que
se verá alterada com o passar dos anos, à medida que os exemplares vão aumentando o
seu porte.
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Linhas de água
Esta subunidade integra a ribeira da Lampreia. Trata-se de uma subunidade extremamente
frágil, quer em termos paisagísticos, quer ecológicos, dadas as suas características
peculiares, onde se evidencia a presença, nalguns troços, de uma galeria ripícola
desenvolvida, como acontece na zona próxima dos limites da área de inserção do conjunto
turístico. Apresenta um elevador valor cénico.
Espaços Sociais
Integra tipologias urbanas similares de reduzida dimensão de cariz vincadamente rural, com
uma dispersão horizontal que na maioria dos casos acompanha o desenvolvimento da rede
viária, ou então de ocorrência pontual e dispersa. São geralmente áreas que interagem com
sistemas culturais algo diversificados, formando pequenos mosaicos constituídos por
hortícolas e algumas fruteiras, como é o caso em Diogo Martins.

4.10.3. Valorização da Qualidade da Paisagem - Qualidade Visual e Fragilidade
Para definir a Qualidade Visual da unidade de paisagem identificada procedeu-se à avaliação de
alguns elementos, atribuindo, a cada um deles, um valor, o que permitirá determinar, para cada
unidade, o seu maior ou menor valor cénico.
Na análise qualitativa da Qualidade Visual, atenderam-se a diversos atributos (biofísicos e
estéticos) das unidades de paisagem definidas. Cada atributo foi valorizado, utilizando para tal
uma escala de 0 a 2, correspondendo o 0 a um elemento que não intervêm na Qualidade Visual
da Paisagem em análise, o 1 a um elemento de valorização em termos de qualidade visual, e
finalmente o 2 que corresponde a um elemento de grande valorização, relativamente, à Qualidade
Visual da paisagem em questão (Quadros 4.10.1 e 4.10.3).

Quadro 4.10.1 – Cálculo da Qualidade Visual da Paisagem
QVU

V

Baixa Qualidade Visual

<5

Média Qualidade Visual

>= 5 e < 10

Elevada Qualidade Visual

>=10
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Neste sentido, a Qualidade Visual de uma unidade de paisagem será o resultado do somatório
dos valores atribuídos para cada elemento considerado:
V=QVU
onde:
V - valor atribuído para cada elemento considerado
QVU - Qualidade Visual da Unidade

A Fragilidade Visual constitui-se como outro indicador importante para a análise de uma
paisagem, a qual foi entendida neste estudo, como a qualidade intrínseca que uma unidade de
paisagem possui, avaliando-se a sua maior ou menor aptidão para ser modificada por alterações
visuais originadas por actuações exteriores.
As superfícies que apresentam maior Fragilidade Visual são aquelas que não suportam actuações
externas, sem sofrerem alterações consideráveis nas suas características visuais. Pelo contrário,
as que apresentam baixa fragilidade são as que admitem a presença de acções externas, sem
sofrerem modificações visuais consideráveis.
Assim, o conceito de Fragilidade Visual corresponde bionivocamente com a capacidade de
absorção visual, entendida como a aptidão do território para absorver visualmente modificações
ou alterações, sem detrimento da sua qualidade paisagística.
A avaliação da Fragilidade Visual das diferentes Unidades de Paisagem foi efectuada a partir da
combinação de factores biofísicos, morfológicos de visualização e histórico-culturais, o que
permitiu a determinação de Unidades de baixa, média e elevada fragilidade visual (Quadros
4.10.2 e 4.10.4).

Quadro 4.10.2 – Cálculo da Fragilidade Visual da Paisagem
FVU

V

Baixa Fragilidade Visual

<5

Média Fragilidade Visual

>= 5 e < 10

Elevada Fragilidade Visual

>=10

Neste sentido, a Fragilidade Visual de uma Unidade de Paisagem será, também, o resultado do
somatório dos valores atribuídos para cada elemento considerado:
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V=FVU
onde,
V - valor atribuído para cada elemento considerado
FVU - Fragilidade Visual da Unidade

Quadro 4.10.3 – Qualidade Visual da Paisagem
Atributos

Peneplanície Alentejana de

Unidade de Paisagem (UP)

Transição

Relevo

1

Uso do solo

1

Presença de água

1

Biofísicos

Harmonia Funcional e

1

Arquitectónica do Espaço

Estéticos

Diversidade/Complexidade

1

Singularidade

1

Intervisibilidade

1

Estrutura visual dominante

Homogénea

TOTAL ( V)

7

QVU

Média

2 - Elemento de Grande Valorização Visual da Unidade de Paisagem
1 - Elemento de Valorização da Unidade de Paisagem
0 - Elemento não Interveniente na Qualidade Visual da Unidade de Paisagem

Da combinação dos indicadores, atrás mencionados, foi possível, ainda, a determinação da
potencial Sensibilidade Paisagística da Unidade de Paisagem mediante acções perturbadoras que
interfiram com as suas características visuais. Com base nos indicadores de Qualidade e
Fragilidade Visual descritos foi elaborado o Quadro 4.10.5, para a determinação da sua
Sensibilidade, atribuindo-lhe, igualmente, uma escala valorativa de baixa, média e elevada
consoante o grau de sensibilidade.
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Quadro4.10.4 – Fragilidade Visual da Paisagem (FVU)
Atributos

Peneplanície Alentejana

Unidade de Paisagem

de Transição

Relevo

1

Uso do solo

1

Campo visual relativo

2

Biofísicos

Morfológicos
Posicionamento do espaço

de Visualização

1

relativamente à sua bacia visual
Características Histórico-culturais

1

Acessibilidade Visual

2

TOTAL ( V)

8

FVU

Média

2 - Elemento Determinante no Aumento da Fragilidade Visual
1 - Elemento Medianamente Determinante no Aumento da Fragilidade Visual
0 - Elemento Pouco determinante

Quadro 4.10.5 – Sensibilidade da Paisagem
Unidade de Paisagem

Qualidade Visual

Fragilidade Visual

Sensibilidade da Paisagem

Peneplanície Alentejana de Transição

Média

Média

Média

Da análise efectuada conclui-se que a unidade de paisagem identificada e caracterizada
apresenta um grau de sensibilidade Médio, o que traduz uma relativa capacidade de absorver
visualmente, de uma maneira eficaz, alterações na sua estrutura. A magnitude da intervenção
dependerá, evidentemente, das dimensões do espaço directamente afectado e da sua localização
dentro da unidade. Quanto mais se aproxima dos limites da unidade, maior a probabilidade de
ocorrências visualmente negativas. Poderão, assim, verificar-se algumas interferências que
perturbem o seu carácter visual, uma vez que a acessibilidade a esta unidade, nomeadamente, a
partir de pontos mais elevados, é grande, sendo, a partir destes lugares, mais facilmente
perceptível, qualquer alteração que lhe seja aplicada.
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4.11. Figuras de Planeamento e Ordenamento
4.11.1. Metodologia
A base de qualquer proposta de intervenção no espaço assenta nas directrizes estabelecidas nos
instrumentos de gestão territorial em vigor na área de intervenção, tendo em conta as
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública existentes, bem como, as classes de
espaços de uso definidas para a mesma.
As servidões e restrições de utilidade pública constituem limitações ou impedimentos a qualquer
forma específica de aproveitamento do solo. A identificação destas áreas de uso condicionado
teve como base a Planta de Condicionantes, do PDM de Mértola (aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 162/95), que, no âmbito dos instrumentos de planeamento, constitui um
elemento fundamental da gestão municipal nos processos de ocupação e transformação do
território e a Carta Nacional de REN disponibilizada pela CCDR do Alentejo no seu sítio de
internet.
No que se refere à identificação das Classes de Espaços definidos em instrumentos de
planeamento, esta teve como base:
a Planta de Ordenamento do PDM de Mértola já referido, na qual se agrupam em classes de
espaço, as áreas que apresentam, ou apresentarão num futuro próximo, as mesmas
tipologias de uso territorial;
e a Planta de Unidades Homogéneas de Planeamento e a Classificação das Linhas de Água
de acordo com o seu Grau de Artificialização do PBH do Guadiana.

4.11.2. Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
O conhecimento das áreas sujeitas a servidões ou restrições de utilidade pública, assim como,
das normas que as regem, afigura-se como, extremamente, importante, não só para se ter um
pleno conhecimento dos limites de utilização de certas áreas, mas também, para se saber quando
a alteração ao uso do solo, implica a audição de outras entidades, para além do município com
competência específica.
No que se refere à área em estudo identificaram-se as seguintes condicionantes na respectiva
Carta do PDM de Mértola:
Reserva Ecológica Nacional (REN);
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Infra-estruturas de transporte e comunicação;
e Vértices geodésicos.

Foram, ainda, identificadas condicionantes relativas à protecção de oliveiras.
As condicionantes que ocorrem na área em estudo encontra-se demarcada nas Figuras 4.11.1 e
4.11.2, as quais representam os extractos da Planta de Condicionantes do PDM de Mértola. Na
Figuras 4.11.3 apresenta-se a Planta de REN (desagregada) publicada, disponibilizada pela
CCDR Alentejo (em formato papel e digital).

4.11.2.1.

Reserva Ecológica Nacional

A REN foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho. O regime jurídico que rege a REN foi
sofrendo sucessivas alterações, desde o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com as
alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 316/90, de 13 Outubro, n.º 213/92, de 12 de
Outubro, e n.º 79/95, de 20 de Abril, até à publicação do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
Agosto, que revoga todos os anteriores diplomas até então publicados sobre esta matéria.
A REN tem como objectivo fundamental possibilitar a exploração dos recursos naturais e a
utilização do território, com a salvaguarda de determinadas funções e potencialidades de que
dependem o equilíbrio e a estrutura biofísica. Constitui uma estrutura biofísica básica e
diversificada que através do condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas
específicas, garante a protecção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos
biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das actividades humanas.
Como se pode verificar nas Figuras 4.11.1 a 4.11.3, a área em estudo encontra-se, em parte,
inserida em áreas de REN, nomeadamente, em linhas de água, como é o caso da ribeira da
Lampreia, e em áreas com riscos de erosão as quais coincidem, maioritariamente, com as
margens de alguns troços da ribeira da Lampreia (situação já descrita no Capítulo 4.5.4).
As áreas com risco de erosão são designadas no actual regime da REN por “áreas de elevado
risco de erosão hídrica do solo”. Estas áreas correspondem, geralmente, a áreas que estão
sujeitas à perda de solo por erosão, devido às suas características de solo e sub-solo e outros
factores susceptíveis de serem alterados, tais como, o coberto vegetal e práticas culturais.
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4.11.2.2.

Infra-Estruturas de Transporte e Comunicação

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das infra-estruturas de transporte
destinam-se, por um lado, a proteger essas vias de ocupações demasiado próximas que afectem
a segurança do tráfego e a visibilidade e, por outro, a garantir a possibilidade de futuros
alargamentos das vias e a realização de obras de beneficiação. A servidão non aedificandi
imposta aos terrenos confinantes com estradas e caminhos municipais é instituída pela Lei
n.º 2 110, de 10 de Agosto de 1961, e corresponde a uma faixa que dista do seu eixo 6 ou 4,5 m,
respectivamente.
A via mais próxima da área em estudo é a EM506 (ver cap. 4.13.6).

4.11.2.3.

Vértices Geodésicos

Os vértices geodésicos assinalam pontos fundamentais para apoio à cartografia e levantamento
topográficos. De modo a garantir a sua visibilidade, estes têm zonas de protecção que abrangem
uma área em redor do sinal, com um raio mínimo de 15 m, na qual não se poderão fazer
construções, plantações ou quaisquer outros trabalhos que impeçam a visibilidade das direcções
constantes das minutas de triangulação (ver Figuras 4.11.1 e 4.11.2).
O Instituto Português de Cartografia e Cadastro (actual IGP), constitui a entidade que
superintende em todas as questões respeitantes a esta servidão, regulamentada pelo Decreto-Lei
n.º 143/82, de 26 de Abril, que estabelece as zonas de protecção dos marcos geodésicos pelo
que, qualquer intervenção nestas áreas deverá ser aprovada pela referida entidade.
No que diz respeito à área em estudo, verifica-se a ocorrência, na envolvente do local do projecto,
de 5 vértices geodésicos, nomeadamente:
Baroa, situado a Sudeste da área em estudo, a uma altitude de 420 m.
Telheiro, localizado a Norte da área em estudo, numa altitude de 270 m;
Metralhas, com uma altitude de 267 m, localiza-se a SO do terreno do Empreendimento e a
Nascente do caminho de acesso ao Monte de A-da-Gorda.
Corredoura, localiza-se a Oeste da área em estudo, a uma altitude de 290 m;
Penedos, posiciona-se a uma altitude de 312 m, localizando-se a Sul da área em estudo.
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Figura 4.11.1 – Extracto da Planta de Condicionantes do PDM de Mértola (apresentada sobre a Carta
Militar)
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Costas da Figura 4.11.1
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Figura 4.11.2 – Extracto da Planta de Condicionantes do PDM de Mértola
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Costas da Figura 4.11.2
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Figura 4.11.3 – REN desagregada
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Costas da Figura 4.11.3
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4.11.2.4.

Olival

A servidão constituiu-se após a publicação do Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio.
Considerando a sua importância económica, comercial e paisagística, a servidão foi constituída a
partir do momento em que o legislador entendeu acautelar a existência desta espécie, quer se
encontrem em áreas protegidas ou equiparadas, quer em outras zonas.
Assim, o arranque e corte de oliveiras só podem ser efectuados mediante autorização, desde que
se verifiquem qualquer uma das condições seguintes:
quando o arranque for efectuado em zonas destinadas a obras de hidráulica agrícola, a vias
de comunicação ou construções e empreendimentos de interesse nacional, regional e local
(presente caso);
quando as densidades de povoamento forem inferiores a 45 árvores/ha (presente caso).
Na área em estudo é possível observar alguns exemplares de oliveiras. Salienta-se que o pedido
de arranque deverá ser apresentado pelo proprietário à Direcção Regional da Agricultura da
respectiva área.

4.11.3. Classes de Espaços de Uso Definidas em Instrumentos de Planeamento
Pretende-se neste ponto identificar e caracterizar as classes de espaços de uso que existem na
área em estudo e que se encontrem definidas em instrumentos de planeamento.

4.11.3.1.

Classes de Espaço de Uso Definidas no PDM de Mértola

As classes de espaços de uso correspondem a áreas que apresentam ou apresentarão num
futuro próximo as mesmas tipologias de uso territorial. As classes de espaços de uso existentes
na área em estudo apresentam-se nas Figuras 4.11.3 e 4.11.4 e foram delimitadas com base na
Planta de Ordenamento do PDM de Mértola (escala 1:25000).
Com base na referida Planta do PDM, identificou-se, na área de inserção do projecto, bem como,
na sua envolvente, as seguintes classes de espaços:

Página 225
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Espaços Urbanos
São espaços que já têm um carácter urbano definido, com arruamentos e construções
delimitados. Nas proximidades da área em estudo existem dois aglomerados populacionais, Diogo
Martins e Penedos, com áreas de espaços urbanos.

Espaços Urbanizáveis
São áreas de expansão urbana onde se prevê a criação de novos conjuntos habitacionais e
respectivos equipamentos, bem como de todas as actividades compatíveis com o uso habitacional
através da elaboração de plano de pormenor ou de loteamento, e de execução de infra-estruturas.
Os dois aglomerados populacionais anteriormente referidos, Diogo Martins e Penedos, possuem
espaços urbanizáveis.

Espaço Industrial (proposto)
Corresponde a áreas destinadas a actividades transformadoras e serviços próprios apresentando
um elevado grau de infra-estruturação. Esta classe ocorre junto a Diogo Martins.

Área Turística
Como é definido do PDM de Mértola, as áreas turísticas destinam-se a receber equipamentos
turísticos sob a forma de unidades hoteleiras ou conjuntos turísticos no interior de perímetros
urbanos. Na área em estudo existe uma zona delimitada para fins turísticos, junto ao perímetro
urbano de Diogo Martins, coincidente com a área do Empreendimento Turístico ao qual está
associado o presente projecto.

Espaço Agrícola (não integrado na RAN)
Este espaço é, essencialmente, constituído por Áreas Agro-Pastoris. As áreas Agro-Pastoris são
áreas de fraca potencialidade para o uso agrícola, mas que se podem desenvolver em zonas
aplanadas, sem riscos potenciais de erosão, propiciando o uso extensivo de afolhamento com
rotações longas e pastagens. Na área em estudo, é elevada a representatividade destas
manchas.
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Figura 4.11.4 – Extracto da Planta de Ordenamento do PDM de Mértola (apresentada sobre a Carta
Militar)
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Costas da Figura 4.11.4
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Figura 4.11.5 – Extracto da Planta de Ordenamento do PDM de Mértola
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Costas da Figura 4.11.5
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Espaço Agro-Silvo-Pastoril
Estes são espaços onde se pretende efectuar, predominantemente, uma reconversão do uso
actual, para actividades agro-silvo-pastoris que permitam a regeneração do coberto vegetal, a
utilização do uso múltiplo da floresta autóctone e a luta contra o risco potencial de erosão,
procurando na vigência do PDM, inverter a situação de pré-desertificação a que conduziu a sobre
exploração dos recursos naturais, tendo para o efeito sido estabelecidas prioridades.
Na área em estudo estes espaços traduzem-se, predominantemente, em áreas classificadas com
Áreas Agrícolas a Reconverter (3ª prioridade de investimento), devendo estas ter por finalidade,
de acordo com o PDM, a diversificação do mosaico cultural/coberto vegetal, a satisfação do uso
múltiplo da floresta autóctone e proteger o solo dos riscos de erosão, traduzindo-se
nomeadamente na implantação preferencial de espécies florestais autóctones ou bem adaptadas
às condições edafoclimáticas, manutenção de espaços abertos equilibrados de uso extensivo e
realização de pequenas albufeiras.
É, igualmente, identificada uma área agrícola a reconverter (2ª prioridade de investimento). As
medidas de reconversão deste tipo de áreas devem ter como finalidade a diversificação do
mosaico cultural/coberto vegetal.

Espaços Culturais e Naturais
Estes espaços abrangem a Estrutura Biofísica Fundamental (Art.º 8 do Regulamento do PDM de
Mértola). Nestas áreas, para além do que está estipulado na Secção II – Reserva Ecológica
Nacional - do referido Regulamento, devem ser excluídas as acções que ponham em risco a
biodiversidade e o equilíbrio ecológico e implementadas acções de revalorização e reequilíbrio do
coberto vegetal. Nestas áreas as actividades agro-silvo-pastoris devem desenvolver-se de forma
extensiva, de forma a manter ou reforçar o equilíbrio ecológico, evitando a destruição das
estruturas naturais que assegurem a continuidade dos processos ecológicos, com realce para o
coberto vegetal das zonas rupícolas e ripícolas. A instalação de equipamentos turístico-recreativos
deve minimizar as alterações que ponham em risco o equilíbrio ecológico destas áreas.

4.11.3.2.

Classes de Espaço de Uso Definidas no PBH do Guadiana

Para dar satisfação à necessidade de definir objectivos e implementar actuações diferenciadas em
função das diversas sub-regiões da bacia hidrográfica, a área do PBH do Guadiana foi subdividida
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em unidades homogéneas de planeamento (UHP) que, para efeitos de planeamento e gestão de
recursos hídricos, possam ser consideradas de natureza idêntica, em termos hidrológicos,
socioeconómicos e ambientais.
A área de intervenção do projecto em análise enquadra-se na UHP 8 – Pomarão (ver
Figura 3.1.3), a qual compreende os afluentes nacionais entre Pulo do Lobo e a foz do Chança,
incluindo a ribeira de Carreiras.
O PBH do Guadiana também integra uma classificação dos cursos de água de acordo com o seu
grau de artificialização (alínea n, Parte VI – Normas Orientadoras), e atendendo à área de
intervenção do projecto em análise, verifica-se que a sub-bacia de Carreiras está incluída nos
ecossistemas a recuperar, designadamente, entre os trechos de linhas de água correspondentes
a áreas de distribuição natural dos endemismos piscícolas ameaçados, nomeadamente, do
saramugo, pelo que necessitam de medidas de intervenção para recuperação dos seus habitats
degradados por intervenções antropogénicas (sub-alínea viii) da alínea a) do n.º 3 da referida
alínea n).

4.12. Património
4.12.1. Considerações iniciais
Uma vez que não se verificou qualquer alteração nas características dos projectos que compõem
actualmente o empreendimento em estudo, relativamente à anterior versão do mesmo,
mantiveram-se inalterados os trabalhos anteriormente apresentados, dado que os mesmos
mantém toda a sua actualidade ao nível deste descritor, tendo-se apenas retirado as referências
aos elementos que integravam a Alternativa II da Barragem, dado a mesma não ter sido abordada
no presente estudo, pelos motivos que já foram extensamente referidos (ver Cap. 1).

4.12.2. Metodologia
Para a realização do presente descritor procedeu-se a uma consulta bibliográfica, tão exaustiva
quanto possível, em obras e artigos da especialidade, incluindo o PDM de Mértola e a Base de
Dados “Endovélico” do Instituto Português de Arqueologia (IPA, actual IGESPAR) e em O
Arqueólogo Português e Arquivo de Beja.

Página 232
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

No sentido de actualizar a informação bibliográfica, com novos dados, ainda, inéditos, e para
confirmar a localização dos elementos patrimoniais, foram contactadas diversas entidades e
investigadores, nomeadamente:
Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) Consulta do PDM de Mértola;
IPA (actual IGESPAR) - Pedido de autorização de trabalhos arqueológicos e consulta da
base de dados “Endovélico”;
Campo Arqueológico de Mértola - Pedido de Informação sobre o património cultural do
concelho

Posteriormente, procedeu-se à relocalização no terreno dos elementos patrimoniais identificados
durante a pesquisa bibliográfica e ao levantamento de imóveis com interesse arquitectónico,
edificado ou etnográfico localizados na envolvente definida, através de prospecção arqueológica
específica de toda a área de intervenção, segundo o sistema de field walking, em faixas com uma
largura de 20 a 30 m.
Devido às condições hidrológicas das

linhas de água da área (enxurradas), não foram

prospectadas as margens da ribeira da Lampreia, o que não se considera penalizador para o
trabalho, dado que a experiência demonstra não poderem existir arqueo-sítios da Idade do
Ferro, habitats e necrópoles nessa zona.
Esta área envolvente compreende uma zona de 1000 m (500 m em torno do empreendimento em
estudo), onde foram relocalizados, através de trabalho de campo, os elementos patrimoniais
identificados na fase de pesquisa bibliográfica e institucional.
Para além desta área envolvente foi definida uma outra área mais restrita de cerca de 50 m em
torno da futura barragem e respectiva albufeira e para cada um dos lados da conduta a construir,
considerada como a área mais sensível e passível de ser afectada pela sua construção e onde foi
realizada a prospecção arqueológica sistemática. Os elementos patrimoniais identificados foram
localizados na cartografia à escala 1:25 000.
No ANEXO IX apresenta-se cópias das cartas de autorização de realização de trabalhos
arqueológicos no âmbito do presente estudo.
Segundo a legislação em vigor (Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro) entende-se como património
cultural “todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores
Página 233
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

de interesse cultural relevante, devem ser objecto de especial protecção e valorização” (Alínea 1
do Artigo 2º do Titulo I). “O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico,
arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social,
industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá valores de memória,
antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade” (Alínea 3 do
Artigo. 2º do Título I).
“Os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou sítio, nos termos em
que tais categorias se encontram definidas no direito internacional (…).(Alínea 1 do Artigo 15º do
título IV).
Por se tratar de categorias demasiado vastas foram estas subdivididas em categorias mais
particulares, estando presentes na área em estudo as categorias de Património Edificado,
Etnográfico e arqueológico, definidas como:
Património Edificado: conjunto de edificações que, apesar de não apresentarem um especial
valor arquitectónico, são dignas pela sua especificidade, raridade, ou por caracterizarem um
tipo de construção regional, de serem destacadas do conjunto das edificações correntes
(exp. Casas de habitação, arquitectura popular, casais rurais);
Património Etnográfico: conjunto dos elementos patrimoniais que apesar de não se poder
considerar que tenham valor patrimonial ou histórico têm um especial significado para as
populações locais caracterizando uma região (exp. Fontes, palheiros, e outros anexos de
apoio agrícola, levadas);
Património Arqueológico: nesta categoria inscrevem-se os bens móveis ou imóveis que pela
sua antiguidade, localização e metodologia de abordagem próprias se inscrevem na alínea 2
do Artigo 74 do capítulo II da Lei n.º 107/01 de 8 de Setembro.

Cada uma destas categorias possui mais do que um tipo. Para a classificação tipológica foram
seguidos os critérios propostos no Thesuarus (base de dados de responsabilidade do IPA). Para
os itens que não se encontravam especificados nesta tipologia utilizou-se a designação corrente.
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4.12.3. Enquadramento Histórico-Geográfico do Projecto
O concelho de Mértola, posicionado no Interior Sul do Baixo Alentejo e com uma extensão de 1
237 940 ha, assume-se como o terceiro maior concelho do País. A sua situação geográfica, como
porto avançado do último troço navegável do rio Guadiana, posicionado sobre a faixa piritosa
ibérica que atravessa o concelho no sentido Sudoeste-Nordeste, desde cedo elegeu este território
como importante, no quadro da ocupação humana da região, assumindo particular destaque,
sobretudo, durante a época romana e o período islâmico.
Os primeiros vestígios relativos à ocupação humana do concelho remontam ao Paleolítico Médio,
integráveis no horizonte do Acheulense Antigo e do Acheulense Superior (Ribeiro, 1990: 43),
correspondendo, todavia, a achados dispersos, apenas vagamente referidos como provenientes
dos terraços fluviais do Guadiana (Viana, 1979: 327, notas 7-9). Este panorama de contornos
imprecisos é, aliás, extensível a toda a ocupação pré-histórica deste território, conhecendo-se,
apenas, algumas referências breves a vestígios de monumentos megalíticos, parcialmente,
destruídos e alguns achados isolados, atribuíveis ao Neolítico Final (Viana, 1979: 327).
Este quadro sofre, porém, uma profunda transformação durante o Bronze Final, registando-se um
maior índice de vestígios correspondentes a esta etapa cronológica, cujo exemplo mais
paradigmático serão, sem dúvida, as diversas sepulturas de inumação em cista, associadas a
estelas decoradas ou epigrafadas que se identificam no concelho (Torres: 1998). Esta situação,
em particular, muito embora estudada de forma isolada e independente da dinâmica de ocupação
que lhe subjaz, inscreve nitidamente este território no âmbito cultural do Bronze Final do Sudoeste
e, portanto, no âmbito da reestruturação da rede de povoamento, pautada pela implantação
preferencial em locais com bom domínio visual que caracteriza este período. A falta de
prospecções sistemáticas na zona, bem como, a orientação preferencial da investigação para
outros períodos materialmente melhor documentados, não permitem, contudo, ilustrar melhor esta
realidade, apenas perceptível em achados dispersos e referências avulsas.
Parece, de qualquer forma, evidente, a importância que este território adquire a partir do
séc. VIII a.C., no âmbito da complexificação social e dinamização de trocas impulsionadas pela
colonização fenícia no Levante Espanhol e ditada pela situação estratégica de Mértola: bom
ancoradouro no último troço navegável do rio Guadiana e incluindo no seu território uma
importante riqueza mineira. A relativa facilidade de extracção de cobre, chumbo e ferro, assim
como, alguma prata e ouro, nos "chapéus de ferro" existentes na região (Torres, 1992: 190,
nota 2), terá, certamente, determinado a inserção deste território na órbita do comércio
mediterrânico e o consequente desenvolvimento de um núcleo urbano junto ao porto fluvial,
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estreitamente ligado ao escoamento de minério e cuja memória é evocada pelo topónimo Myrtilis,
opidum antiquum et praeterium, segundo Ptolomeu (Silva, 1990: 289).
Todavia, mais uma vez, são poucos os vestígios materiais que se possam atribuir, de forma
segura, a este período. Faz-se referência, no PDM de Mértola, à possibilidade de existirem
diversos povoados da Idade do Ferro na área entre Mosteiro e Monte dos Amores não sendo,
contudo, avançada nenhuma localização exacta, ou outra informação complementar. Neste
sentido, a sepultura de Góias, na freguesia de S. Miguel do Pinheiro, continua a ser a única
realidade publicada atribuível à Idade do Ferro no concelho (Beirão & Gomes, 1980: 33).
Em época romana e devido à sua singular situação estratégica, Ivlia Myrtilis, servirá de base
militar durante as guerras sertorianas e, posteriormente, durante a luta que opôs Pompeu a César
(Alarcão, 1990: 361). É, sobretudo, a partir deste período que o território conhece maior
dinamização, com o desenvolvimento da exploração mineira intensiva e o pleno usufruto do porto
fluvial que estabelecia a ligação entre o litoral mediterrânico e o interior. A importância deste
oppidum, pólo articulador do território envolvente desde a Idade do Ferro, é desde logo assinalada
pela cunhagem de asses, imediatamente, após a batalha de Munda (45-44 a.C.) e pela concessão
do ius latii à sua população no mesmo período.
Com a reforma administrativa de Augusto, Mértola é instituída capital de civitas e integrada no
conventus de Pax Iulia (idem: 362), assumindo papel de destaque no escoamento do minério
explorado na região, assim como, de vinho, azeite e trigo destinados à exportação (Torres, 1998:
pp?). O título de municipium é-lhe concedido em 73-74 d.C. (Alarcão, 1990: 390).
O povoamento rural passa a ser protagonizado por villae e casais dedicados à exploração
agrícola, à medida que todo o território se vai articulando em torno das suas principais vias de
comunicação: o curso do Guadiana e a via que ligava Mértola a Beja por Corte Gafo, Amendoeira,
Mosteiro e Salvada (Torres, 1992: 190). Multiplicam-se, por todo o concelho, vestígios atribuíveis
à época romana, como sejam, os sítios de Barranco do Azeite, Vargem da Bombeira, Vargem da
Vaqueira (Viana, 1979: 328-329), Sapos e Neves (PDM de Mértola), classificados como villae; o
sítio de Tamujo, onde foram identificados fornos de época romana; e, ainda, diversas áreas de
necrópole junto ao núcleo urbano e nos seus arrabaldes, designadamente, no Rossio do Carmo,
na Cerca de S. Sebastião e na Vargem de São Brás.
O desenvolvimento da exploração mineira veio, também, trazer novas alterações à paisagem,
expressas nas minas a céu aberto, de que é exemplo São Domingos, e nos castella, de que são
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exemplos o Monte de Manuel Galo (IPA, BS: 1186) e o Monte Gato (PDM Mértola), pequenas
fortificações que estariam ligadas ao controle da circulação dos metais.
Após a queda do império romano e, não obstante a situação de instabilidade criada, Mértola
manterá o seu estatuto de importante entreposto comercial, com uma próspera comunidade de
mercadores orientais residente, conforme indica o considerável conjunto de epígrafes funerárias
em grego. A navegação pelo Guadiana e o comércio marítimo nunca foram, aparentemente,
interrompidos. Do mesmo modo, é mantida a actividade mineira, apesar de protagonizada por
pequenas explorações. Verificam-se, todavia, profundas alterações no modus vivendi da
população local, especialmente, expressas no fenómeno de encastelamento que acompanhou o
agudizar das autonomias regionais e o sequente domínio visigótico, a partir do ano 439. Os
escassos vestígios conhecidos deste período no concelho resumem-se, porém, a fragmentos de
colunas decoradas, sendo sem dúvida, o mais expressivo, o conjunto de inscrições tumulares da
necrópole do Rossio do Carmo, até agora, único no país (Viana, 1979: 329).
Com a conquista muçulmana em 715, Mértola e o seu território iniciam uma nova etapa de
desenvolvimento urbano e político-militar, em que a actividade comercial desempenhará
importante papel, fomentando a prosperidade de mercadores ligados ao Mediterrâneo e ao
Próximo Oriente e tornando-se a cidade-porto de um vasto território que integrava Beja, Serpa,
Moura e Aljustrel. É, no entanto, após a queda do califado de Córdova, ao tornar-se capital de um
reino de Taifa, que este território conhece maior dinamização, estendendo-se a sua influência até
ao Atlântico (PDM de Mértola). O núcleo urbano é remodelado e rodeado por uma nova cintura de
muralhas, reforçando os antigos aparelhos que se mantinham, praticamente, inalterados desde
época romana; enquanto o espaço rural é pontuado de novas explorações agrícolas e núcleos
populacionais, cujo melhor exemplo, no concelho, será o sítio de Alcaria Longa, em S. Miguel do
Pinheiro (Boone, 1993: 11-125; 1994: 527-544).
A instituição do domínio Almorávida e o fim dos reinos de Taifa, ditará a revolta da cidade de
Mértola, que permanecerá independente até ser tomada pelos Almôadas, altura em que é cingida
de novas muralhas e instituída como baluarte de defesa contra as investidas cristãs, cada vez
mais próximas, após a conquista de Beja e Serpa.
A sua conquista, em 1238, por D. Sancho II, inicia uma nova etapa na história do seu território,
pontuada pela perda de influência a que a restrição da navegação do Guadiana, agora zona de
fronteira, a irá condenar. Em 1239, Mértola e o seu termo são doados à Ordem de Santiago (Guia
de Portugal, II: 162), sendo-lhe concedido foral, em 1254, por D. Paio Peres Correia. O final da
reconquista e a fixação de novas linhas de fronteira institui a actividade agrícola e pecuária como
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dominante, em detrimento da actividade mineira e comercial. Não obstante, Mértola continuará a
ser o mais importante foco comercial da região, reunindo uma ou duas vezes por ano, importantes
feiras que escoavam os produtos do concelho. Relativamente à dinâmica de povoamento, esta
articulava-se, sobretudo, no âmbito de casais dispersos, situação que terá levado D. João I a
instituir Mértola como couto de homiziados (Coelho, 1992: 203-204).
A partir do séc. XV, é visível a gradual marginalização do seu território, com a transferência da
categoria de porto principal para o Pomarão, 15 km para jusante, acessível aos navios de grande
calado que embarcavam o azeite e o trigo (Coelho, 1992: 206), moído pelas numerosas azenhas
que pontuavam os cursos do Guadiana e das ribeiras de Oeiras, Carreiras, Alvacar, Terges,
Cobres e Vascão, de que se conservam, ainda, alguns exemplares.
A revolução industrial traz, no séc. XIX, nova vida ao concelho, com a reabilitação da mina de São
Domingos e o estabelecimento de uma população operária que chega a atingir alguns milhares,
originando o desenvolvimento de núcleos como Corte Pinto e Santana de Cambas (Torres, 1998).
Exportam-se, via Guadiana, pirites cupríferas, manganês e chumbo. Estas minas são encerradas
em 1965.

4.12.4. Valores Patrimoniais Identificados
Enquadramento Geral
Na área do concelho de Mértola, o PDM de Mértola assinala um conjunto de edifícios de interesse
patrimonial e cultural, propostos para classificação, que interessa recuperar e proteger,
nomeadamente:
Edifícios propostos para classificação
o

Barragem Romana da Bombeira;

o

Igreja e povoado arqueológico / Mosteiro;

o

Igreja de N.ª Sr.ª de Aracelii;

o

Castelo do Vau (forte do sec. XVIII);

o

Ermida de São Braz – Vale de Évora;

o

Ermida de São Barão;

o

Cerca e Convento de São Francisco;
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o

Povoado arqueológico do Cerro das Oliveiras;

o

Estação Termal de Águas Santas;

o

Estação do período calcolítico perto da vila de Mértola, na outra margem do
Guadiana;

o

Igreja e povoado arqueológico da Sr.ª do Amparo;

o

Vila Romana do Cerro da Mina, junto a Fernandes;

o

Povoado arqueológico da Horta das Alcarias, junto a Fernandes;

o

Igreja e povoado arqueológico de N.ª Sr.ª das Neves;

o

Casas Circulares perto de Álamo;

o

Igreja e povoado arqueológico de São Bartolomeu de Via Glória;

o

Castelejo de Manuel Galo e povoado arqueológico;

o

Povoado arqueológico de Alcaria Longa.

Edifícios de interesse patrimonial
o

Montes e respectivas construções de apoio à produção (construções para gado,
silos, eiras);

o

Quintas e solares;

o

Moinhos e azenhas;

o

Construções relacionadas com o aproveitamento da água (fontes, pontes,
aquedutos, represas, poços com engenhos de tirar água);

o

Edifícios e construções religiosas (ermidas, igrejas, conventos, cruzeiros, passos e
outros a definir);

o

Edifícios industriais (moagens, cerâmicas, etc.).

Em relação a vestígios arqueológicos, o conhecimento que as equipas que elaboraram o presente
texto detém da região permite identificar, num raio de 10 km, centrado no Cerro Alto, uma área
onde se localizam alguns monumentos de grande relevância arqueológica: o emblemático castelo
do Manuel Galo, a fortaleza romana destinada à minero-metalurgia da prata, conhecida em todo o
mundo científico e com grande potencial turístico e as suas congéneres do Papa Leite e Quintã de
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D. Maior, as vilas romanas do Telheiro, Quinta de D. Maior e Papa Leite, as possíveis minas
romanas de Covanitos e Covão, as vias romanas que passavam por Via Glória, como o topónimo
indica, e a "Estradinha da Corcha" que, vinda de Mértola, passava pelo cerro da Má Noite,
atravessava toda a propriedade do Cerro Alto e dirigindo-se a Penedos, Monte da Corcha e S.
Pedro de Solis, de onde seguia para o Algarve.
Neste enquadramento, previa-se, à partida, a potencial existência de alguns arqueo-sítios na
Herdade do Cerro Alto.
A pesquisa bibliográfica e o trabalho de campo permitiram identificar 19 elementos integráveis na
categoria de património cultural (Figura 4.12.1 e Quadro 4.12.1), 7 dos quais na área da
barragem, da espectiva albufeira e conduta e os restantes 12 na zona da Herdade do Cerro Alto,
onde se irão localizar o conjunto turístico e o campo de golfe e respectivas infra-estruturas
associadas.
Os 12 sítios localizados dentro da propriedade da Herdade do Cerro Alto (Sítios 8 a 19), surgem
concentrados na área junto à EM506 (margem direita da ribeira da Lampreia) e no Cerro
sobranceiro a esta área, conforme se pode apreciar na Figura 4.12.1. Tratam-se de vestígios
arqueológicos cujas cronologias se situam desde a Idade do Ferro até ao período Medieval,
passando pela Idade do Bronze e pelo período Islâmico. A inexistência de micro-toponímia local
condicionou a designação destes 12 sítios, pelo que se optou somente por numerá-los.
O Património Edificado testemunha e reflecte a vivência e a importância económica de uma
população. Cronologicamente a sua construção deverá datar dos últimos duzentos anos. O
mesmo poderá ocorrer no tocante às estruturas englobadas no Património Etnográfico.
No que respeita ao Património Edificado, mais, especificamente, ao que enquadra no património
Etnográfico (quintas ou casais rurais e casas de arrumos), tem uma importância muito relativa,
quando considerado isoladamente. No entanto, ganha uma importância histórica e arquitectónica
quando analisado em conjunto, em virtude de ser o testemunho de um modelo de ocupação do
espaço, de uma forma de exploração económica do território, de uma arquitectura popular e de
utilização de materiais de construção que se encontra no limiar da sua falência.

Página 240
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Figura 4.12.1 – Localização dos elementos patrimoniais na área de estudo
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Costas da Figura 4.12.1
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Quadro 4.12.1 – Síntese da caracterização patrimonial
N.
º

Designação

Categoria

1

Cercado para
gado

2

Monte de Ada-Gorda

3

Monte

Património
Etnográfico
Património
Edificado/
Etnográfico
Património
Edificado/
Etnográfico

4

Poço

5

Tipo *

Período Histórico

Estado de
Conserv.

Tipo de
Classif.

Valor
Patrimonial

Coord.
UTM
M: 605.150
P: 4151.650

Sob o paredão
da barragem

Localização**

Cercado

Contemporâneo

Bom

Não possui

Médio

Conjunto
rural

Contemporâneo

Razoável

Não possui

Médio

M: 605.500
P: 4151.700

300m NE da
barragem

Conjunto
rural

Contemporâneo

Razoável

Não possui

Médio

M: 605.400
P: 4151.900

400m NE da
barragem

Património
Etnográfico

Poço

Contemporâneo

Bom

Não possui

Reduzido

M: 605.200
P: 4151.400

Forno

Património
Etnográfico

Forno

Contemporâneo

Mau

Não possui

Médio

M: 605.300
P: 4151.300

6

Graciosa

Património
Etnográfico/
Arqueológica

Alcarial

Moderno/
Contemporâneo

Razoável

Não possui

Médio

M: 605.800
P: 4152.700

7

Poldras

Património
Etnográfico

Poldras

Contemporâneo

Bom

Não possui

Reduzido

M: 605.600
P: 4151.960

8

Património
Arqueológica

Vestígios
cerâmicos

Idade do Ferro

n.d.

Não possui

n.d.

Lat. N 37° 30’
818 / Long. W
7° 46’ 612

9

Património
Arqueológica

Vestígios
cerâmicos

Período Islâmico

Não possui

n.d.

Lat. N 37° 30’
910 / Long. W
7° 46’ 691

10

Património
Arqueológica

Sepultura?

Período Megalítico

11

Património
Arqueológica

Vestígios
cerâmicos

Idade do Ferro

12

Património
Arqueológica

Al garya

Período Islâmico

n.d.

Não possui

n.d.

13

Património
Arqueológica

Al garya

Período Islâmico

n.d.

Não possui

n.d.

14

Património
Arqueológica

Al garya

Período Islâmico

n.d.

Não possui

n.d.

15

Património
Arqueológica

Estruturas
e cerâmica
medieval

Período medieval

n.d.

Não possui

n.d.

16

Património
Arqueológica

Sepultura?

Período Megalítico

n.d.

Não possui

n.d.

17

Património
Arqueológica

Al garya

Período Islâmico

18

Património
Arqueológica

Possível
atalaia
defensiva
da Al garya

Período Islâmico

19

Património
Arqueológica

Possível
povoado

Período Calcolítico
ou da Idade do
Bronze

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Não possui

Não possui

Não possui

Não possui

Não possui

n.d.

Lat. N 37° 30’
875 / Long. W
7° 46’ 725

n.d.

Lat. N 37° 30’
386 / Long. W
7° 46’ 366
Lat. N 37° 30’
406 / Long. W
7° 46’ 387
Lat. N 37° 30’
349 / Long. W
7° 46’ 397
Lat. N 37° 30’
587 / Long. W
7° 46’ 621
Lat. N 37° 30’
810 / Long. W
7° 46’ 949
Lat. N 37° 30’
836 / Long. W
7° 46’ 978

n.d.

Lat. N 37° 30’
965 / Long. W
7° 46’ 923

n.d.

Lat. N 37° 30’
672 / Long. W
7° 46’ 666

n.d.

Lat. N 37° 30’
609 / Long. W
7° 46’ 481

Na área da
albufeira da
barragem
Na área da
albufeira da
barragem
300m N da
conduta CA
Na ribeira da
Lampreia
próximo da
conduta CA
Fora da área
da Herdade, do
lado nascente
próx. açude
Próx. do ponto
+ alto da
herdade (Cerro
Alto)
Próx. do ponto
+ alto da
herdade (Cerro
Alto)
Próx. do ponto
+ alto da
herdade (Cerro
Alto)
No ponto
central da
herdade
Na metade
meridional da
herdade
Na metade
meridional da
herdade
Na metade
meridional da
herdade
Na metade
meridional da
herdade
Próx. do limite
Sul do
Empreend.
(EM506)
Próx. do limite
Sul do
Empreend.
(EM506)
Próx. do limite
Sul do
Empreend.
(EM506)

Notas: * - Foram respeitadas as definições do Thesaurus; ** - ver Figura 4.12.1; n.d. – informação não disponível

Particularmente, interessantes na área em estudo, são os cercados de gado, geralmente,
constituídos por uma estrutura descoberta, circular de pedra seca, com uma abertura para permitir
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o acesso dos animais. Estas estruturas serviam para proteger os animais, durante a noite, dos
ataques dos predadores. Podem divergir em dimensão e altura mas, regra geral, apresentam a
mesma configuração. Para a protecção das crias, mais vulneráveis, eram construídos cercados
cobertos mais pequenos. Na área em estudo existe um exemplar destas construções.
Na concretização da valorização patrimonial foram considerados os critérios genéricos de
apreciação, para a inventariação de bens patrimoniais, definidos legalmente e descriminados
(Artigo 17º do Título IV da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro), a saber:
O carácter matricial do bem;
O génio do respectivo criador;
O interesse do bem como testemunho simbólico ou religioso;
O interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos;
O valor estético, técnico ou material intrínseco do bem;
A concepção arquitectónica, urbanística e paisagística;
A extensão do bem e o que nela se reflecte do ponto de vista da memória colectiva;
A importância do bem do ponto de vista da investigação histórica ou científica;
As circunstâncias susceptíveis de acarretarem diminuição ou perda da perenidade ou da
integridade do bem.

Para tornar mais fácil a leitura do relatório do EIA, os critérios foram simplificados na sua
linguagem, de modo a melhor poderem ser integrados numa base de dados de caracterização de
valor patrimonial, em que se constatará a presença, ou ausência, de cada um destes critérios.
O critério valor matricial do bem, que apenas se aplica no caso de classificações para ausência de
pagamento de impostos relativos ao imóvel, não será considerado para aferir o valor patrimonial
do elemento, em virtude de não se justificar para efeitos de inventariação.
Sempre que, tendo em conta a natureza do elemento patrimonial, se considere que um ou mais
dos critérios não são aplicáveis, tal será referido através de uma nota de rodapé. A não aplicação
de qualquer dos critérios a um determinado elemento patrimonial não põe em causa validade da
avaliação em virtude de se referir no Artigo 17º do Título IV, que “(…) serão tidos em conta “algum
ou alguns dos (…) critérios”.
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Do número de presenças resultará uma escala de valor património definida como:
Valor patrimonial reduzido entre 1 e 2;
Valor patrimonial médio entre 3 e 5;
Valor patrimonial elevado entre 6 a 8.

O valor patrimonial excepcional apenas será atribuído aos elementos patrimoniais classificados.
De acordo com a legislação em vigor (Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro), “entende-se por
classificação o acto final de procedimento administrativo mediante o qual se determina que certo
bem possui um inestimável valor cultural”. (Artigo 18º, alínea 1). “Os bens móveis e imóveis
podem ser classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse
municipal”. (Artigo 15º, alínea 2).
Seguidamente, apresenta-se uma breve descrição de cada um dos arqueo-sítios, cujas
respectivas Fichas Individuais de Elemento Patrimonial e as Fichas de Valor Patrimonial são
apresentadas no ANEXO IX.
Sítio 1 - Cercado para gado
Cercado para gado, constituído por uma estrutura descoberta, circular, construída
em alvenaria de pedra ligada por argamassa de argila, com entrada para permitir o
acesso dos animais. Destinava-se a proteger os animais, durante a noite, do ataque
dos predadores.
Sítio 2 - Monte de Á-da-Gorda
Monte formado por casa de habitação e anexos rurais, que incluem celeiros,
cercados para gado e um forno circular. O conjunto edificado desenvolve-se em torno
de uma área central onde se encontra o forno. Os edifícios são construídos em xisto
nu ou caiado de branco.
Afastado do conjunto central existe uma estrutura circular caiada de branco,
construída nos anos 30/40 do século passado para abastecer a água ao monte.
Sítio 3 - Monte
Monte formado por casa de habitação de um andar construída em xisto caído de
branco. Para abastecer o monte de água foram construídos dois poços circulares,
perto da ribeira. Particularmente interessante é o muro de delimitação da
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propriedade construído em xisto, cuja qualidade parece indiciar a existência de uma
estrutura habitacional mais rica do que a que actualmente subsiste.
Sítio 4 - Poço
Poço circular de pedra de xisto. Tem a particularidade de ter sido construído
confinante com a margem da ribeira.
Sítio 5 - Forno
Forno telheiro quadrangular, construído em pedra e taipa assente numa plataforma
artificial de pedra e terra. Encontra-se desactivado e em ruína.
Sítio 6 – Graciosa: Cercado para gado; época moderna/contemporânea (?)
Cercado para gado, constituído por uma estrutura descoberta, circular, construída
em pedra solta com entrada para permitir o acesso dos animais. Destinava-se a
proteger os animais, durante a noite, do ataque dos predadores. Na área onde se
encontra o cercado existem dois muroiços de xisto e uma grande concentração de
cerâmica de construção, armazenamento e comum de cronologia difícil de
determinar

com

total

certeza,

mas

que

aponte

para

a

época

moderna/contemporânea. É igualmente observável uma grande concentração de
blocos de xisto.
Sítio 7 - Poldras
Sistema de atravessamento do leito da ribeira constituído por um conjunto de lajes
de xisto colocados na vertical, em espaços constantes para permitir o
atravessamento da ribeira.
Sítio 8 - Habitat? Necrópole? da Idade do Ferro
Foi localizado num cabeço arredondado, junto ao caminho do Manuel Galo para
Diogo Martins, a 150 m de uma pequena barragem, situada a N da propriedade.
Tem 50 m de lado por 100 m de comprimento. Recolheram-se fragmentos rolados
de ânfora "púnica", fragmentos de cerâmica comum da Idade do Ferro e um bordo
largo de pythos com roda de oleiro.
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Sítio 9 - Habitat aberto do período islâmico
Assentada a meia encosta, virada a Norte, com telhas de meia cana, com
impressões digitadas no bordo, e cerâmica vidrada, cor de mel, não muito
abundante.
Sítio 10 - Sepultura (?) do período Megalítico (?)
Localizado a meia encosta na mesma colina do sítio nº 9, já perto do cume. Tratase, provavelmente de dois esteios de anta.
Sitio 11 – Habitat aberto da Idade do Ferro
Localizado em pequeno cerro a Norte da povoação de Diogo Martins, com muita
pedra reaproveitada no curral, nomeadamente alguns silhares. Foram encontrados
alguns fragmentos de ânforas "púnicas" e cerâmica comum castanha.
Sítio 12 - Al qarya, Período islâmico
Al qarya, com muita telha de meia cana, com decoração digitada e fragmentos de
talhas não vidradas.
Sítio 13 - Al qarya, Período islâmico
Localizado em cerro fronteiro a Diogo Martins, para Sudoeste do sítio 12. Um pé
vidrado a mel, base e bordo de uma talha, telhas de meia cana, com decoração
digitada.
Sítio 14 - Al qarya, Período islâmico
Localizado em cerro elevado, a NW de Diogo Martins e a W do caminho que conduz
ao Manuel Galo. Foram encontradas abundantíssimas telhas de meia cana, com
decoração digitada, uma asa de cântaro, talhas não vidradas, alicerces de paredes.
Sítio 15 - habitat medieval
Localizado em cerro, a SW do Cerro Alto. No topo foram encontradas estruturas e
cerâmica medieval.
Sítio 16 - Sepultura (?) do período Megalítico (?)
Localizado em cerro elevado, para Sul do Cerro Alto. Grande pedra solta de
grauvaque, Esteio de anta? Menir?
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Sítio 17 - Al qarya, Período islâmico
Localizado na separação das duas encostas do cerro. Foram encontradas muitas
pedras e telhas de meia cana.
Sítio 18 - possível atalaia defensiva da al qarya designada por sítio 14
Localiza-se na parte mais elevada do cerro, a Sul do Cerro Alto, sobranceiro ao sítio
14. Notam-se vestígios de estruturas e muita pedra caída.
Sítio 19 - possível povoado do período Calcolítico ou da Idade do Bronze
Localizado em cerro em esplanada, sobre a ribeira da Lampreia, a Leste do sítio14.
Actualmente encontra-se no topo uma carrinha abandonada. Não foi detectado
material cerâmico, mas existe grande quantidade de pedra de construção e
vestígios do que parecem ser panos de muralhas.

4.13. Sócio-Economia
4.13.1. Considerações Gerais
Tendo em conta o tipo de empreendimento, bem como, o objectivo do presente estudo, esta
caracterização é dirigida, essencialmente, para a análise da forma de ocupação do solo e suas
restrições/condicionantes. Esta análise foi orientada em função de diferentes níveis espaciais,
uma vez que, se torna necessário dispor, simultaneamente, de uma visão localizada e de outra,
mais abrangente, da área a sujeitar a este novo empreendimento.
Definiram-se como principais descritores, no domínio sócio-económico, os seguintes:
estrutura e dinâmica populacional;
estrutura sócio-económica;
equipamentos e infra-estruturas;
rede viária e transportes.

Atendendo ao tipo de projecto em causa será dado particular destaque, do ponto de vista da
estrutura sócio-económica, à componente turística.
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Ao nível espacial de análise privilegia-se a escala local (freguesia), apesar dos níveis
correspondentes ao município e à região se revelarem complementares, por permitirem enquadrar
um projecto cuja incidência local é mais directa, mas cujos objectivos e, sobretudo, os resultados
têm uma abrangência superior.
Assim sendo, para esta análise recorreu-se à utilização de dados estatísticos do Instituto Nacional
de Estatística (INE), associados à leitura de bases cartográficas do PDM de Mértola, bem como, a
fontes bibliográficas temáticas. Todo este levantamento foi complementado com o respectivo
trabalho de campo, realizado em Janeiro de 2003 e Maio de 2008.

4.13.2. Inserção Regional do Empreendimento
O local proposto para a implementação do Empreendimento a Norte das povoações de Diogo
Martins e de Penedos, encontrando-se, deste modo, inserido no município de Mértola e na
freguesia de São Miguel do Pinheiro (ver Figura 1.1.2 e Figura 4.13.1).

Fonte: www.cm-mertola.pt

Figura 4.13.1 – Concelho de Mértola e respectivas freguesias
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Com base nos actuais critérios de divisão do país, o concelho de Mértola insere-se na região do
Alentejo (NUT II), sub-região do Baixo Alentejo (NUT III). Pertencem, igualmente, a este último
agrupamento de municípios, os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro
Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira, perfazendo um
total de 13 concelhos.
De acordo com os censos 2001, a Sub-região do Baixo Alentejo ocupa uma área de 8 544,6 km2,
registando uma densidade populacional baixa, da ordem de 15,8 hab./km2 (recorde-se que a
densidade média, no território continental, é de pouco mais de uma centena de indivíduos
por km2). Ao nível concelhio, Mértola surge com uma área de 1292,7 km2 e apresenta uma
densidade populacional ainda mais baixa do que a verificada ao nível regional, que ronda os
6,7 hab/km2.
O município de Mértola é composto por um conjunto de 9 freguesias: Alçaria Ruiva, Corte do
Pinto, Espírito Santo, Mértola, Santana de Cambas, S. João dos Caldeireiros, S. Miguel do
Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros.
A área da intervenção directa do empreendimento em estudo irá interessar apenas a freguesia de
São Miguel do Pinheiro, que se localiza a Sudoeste do concelho. Esta freguesia possui uma área
de 138,6 km2, com uma densidade populacional semelhante à do concelho, de 6,4 hab./km2, a de
Mértola.
Em termos de estrutura urbana, verifica-se que Mértola é o único aglomerado do concelho, com
mais de 1 000 habitantes. De acordo com o referido no PDM, Mértola, como último porto a
montante sobre a via de penetração que é o Guadiana, servia de escoadouro aos produtos da
região. A convergência de vias terrestres, em Mértola, criou-lhe uma posição central no concelho,
com uma grande acessibilidade. Esta situação resultou numa grande concentração de funções
nesta localidade, a qual comanda as ligações para Serpa, Beja, Castro verde, Almodôvar, Santa
Cruz e Vila Real de Santo António. A vila de Mértola polariza, assim, a totalidade do concelho,
sendo, actualmente, o único centro urbano que tem uma estrutura de actividades e de população
diversificada e que indica poder vir a ser um pólo com dinamismo. Por outro lado, a freguesia de
S. Miguel do Pinheiro, pela sua localização geográfica e por ter, praticamente, mantido a
população na última década, apresenta potencialidades de poder vir a polarizar esta área do
concelho.
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4.13.3. Estrutura e Dinâmica Populacional
A necessidade de aferir a importância que o futuro empreendimento poderá assumir, em termos
da evolução populacional, aos níveis local e regional, constitui o principal objectivo da análise da
estrutura e dinâmica populacional.
Deste modo, passa-se a avaliar o significado da área a beneficiar, em termos de peso
populacional, nos contextos sub-regional, municipal e da freguesia abrangida.
Em 1991 residiam na região do Alentejo, de acordo com os dados do recenseamento populacional
um total de 782 331 habitantes, número que se reduziu para 776 585, em 2001 (INE, Censos
2001). Este valor resulta numa redução de cerca de 0,7% do número de residentes, em relação ao
anterior momento censitário (1991).
Esta tendência regional decrescente foi, igualmente, acompanhada pelo município de Mértola, que
apresentou um ligeiro decréscimo da população, entre 1991 e 2001, correspondendo a um
decréscimo efectivo de 1093 habitantes (-11,1%) (Quadro 4.13.1).

Quadro 4.13.1 – População residente em 1991 e 2001, de acordo com a unidade territorial
considerada
Unidade
Territorial
Baixo Alentejo
Mértola
S. Miguel do
Pinheiro

População
Residente, em 1991
(N.º indivíduos)
143 020
9 805

População
residente, em 2001
(N.º indivíduos)
135 105
8 712

1 041

880

Variação
1991-2001

Área total
(km2)

- 7 915
- 1 093

8 544,6
1 292,7

Densidade
Populacional 2001
(hab/km2)
15,8
6,7

- 161

138,6

6,4

Fonte: INE, 2001

Focalizando esta abordagem ao nível da freguesia interessada, pelo projecto em causa, verificase que, de acordo com o Quadro 4.13.2, a população residente tem vindo a sofrer um decréscimo
acentuado, muito em particular, na década de 60, época das grandes vagas emigratórias.

Quadro 4.13.2 – População residente em 1991 e 2001, de acordo com a unidade territorial
considerada
Freguesia

População
1950

População
1960

População
1970

População
1981

População
1991

População
2001

S. Miguel do
Pinheiro

2 326

2 148

1 656

1 331

1 041

880

Fonte: INE, 2001 e PDM de Mértola
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Nos últimos 50 anos, a população desta freguesia viu reduzido, praticamente, para metade, o
número dos seus habitantes. Esta realidade reflecte a situação vivida por toda a região do
Alentejo, a qual é fruto, principalmente, da emigração para outras zonas do país, assim como,
para outros países, consequência não só da estrutura fundiárias mas, também, da política de
exploração do solo.
No que se refere à estrutura etária da população residente, estão indicados, no Quadro 4.13.3, os
totais por faixa etária, ao nível das zonas geográficas consideradas, para 1991 e 2001 (INE,
2001). Ao nível do concelho de Mértola e à semelhança do que ocorre na região do Alentejo,
verifica-se que o grupo etário com maior peso é o da população activa e que o peso dos jovens (014) é inferior ao dos idosos (65 e mais). Assim, para o referido concelho registou-se um
decréscimo, entre 1991 e 2001, nas faixas etárias mais jovens (0-14 e 15-24), contrariando o
ocorrido na faixa etária com mais de 65 anos de idade, a qual sofreu um aumento de cerca de
5,6%.

Quadro 4.13.3 – Evolução da estrutura etária da população (%)
Zona Geográfica
Mértola
Baixo Alentejo
Região Alentejo
Continente

0-14
1991
15.3
17.6
17.5
19.7

15-24
1991
2001
12.8
10.9
13.7
12.9
13.4
12.9
16.3
29.4

2001
11.5
13.6
13.7
15.8

25-64
1991
2001
45.1
45.2
48.4
49.6
49.8
51.0
50.3
38.3

65 ou mais
1991
2001
26.8
32.4
20.3
23.9
19.3
22.4
13.7
16.5

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População

Neste sentido, verifica-se que entre 1991 e 2001 se dá um ligeiro decréscimo da população mais
jovem e um aumento, com alguma expressão, na população correspondente ao escalão etário
mais elevado (65 ou mais), tanto na região do Alentejo, como no concelho de Mértola. Este facto
é, também, comprovado através da análise do Quadro 4.13.4, o qual evidencia, por um lado, a
redução demográfica na região, assim como, o seu próprio envelhecimento.

Quadro 4.13.4 – Indicadores demográficos em 2001
Zona
Geográfica
Mértola
Baixo Alentejo
Região Alentejo
Portugal

Taxa Bruta de
Natalidade
(‰)
6,3
9,3
9,1
11,7

Taxa Bruta de
Mortalidade
(‰)
16,1
16,2
14,3
10,3

Excedentes de
Vida
(‰)
-9,8
-7,3
-5,3
1,4

Índice de
Envelhecimento
(%)
264,0
199,1
172,9
109,0

Página 252
EIA do Estudo Prévio do Conjunto Turístico em Diogo Martins
Relatório Base (Tomo 1) – Introdução, Objectivos e Justificação do Projecto, Descrição do Projecto e Caracterização da Situação
Actual do Ambiente e Perspectivas da sua Evolução sem o Empreendimento (Parte 1)
Julho de 2010

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Refira-se que, à semelhança do que se tem registado no resto país, a tendência generalizada é
para o envelhecimento progressivo da população, como consequência tanto do envelhecimento
da actual população activa como, fundamentalmente, da progressiva diminuição do número de
jovens.

4.13.4. Actividades Sócio-Económicas
4.13.4.1.

Sectores de Actividade e indicadores económicos

Este ponto visa uma breve caracterização global da actividade económica da área em análise. No
Quadro 4.13.5 mostra-se a repartição da população, por grandes sectores de actividade, para o
concelho de Mértola, assim como, para as restantes unidades territoriais em que se enquadra
(NUT I a III).

Quadro 4.13.5 – Sectores da actividade económica em 1991 e 2001 (%)
Zona
Geográfica
Mértola
Baixo Alentejo
Alentejo
Continente

Primário
1991
2001
29,4
18,9
24,8
14,9
23,2
12,0
10,5
4,8

Secundário
1991
2001
27,4
23,4
22,3
22,7
25,9
27,9
38,5
35,5

Terciário
1991
2001
43,2
57,7
52,9
62,4
50,9
60,1
51,5
59,7

No global, verifica-se que a população activa se concentra no sector terciário, estando afectos a
este sector cerca de 60,1%, na região do Alentejo, e cerca de 57,7%, no concelho de Mértola.
A distribuição sectorial dos activos a exercer profissão, em 1991, para o concelho de Mértola
mostrava um peso relativo das actividades do sector primário (Agricultura, silvicultura, caça e
pesca) ligeiramente superior ao peso relativo do conjunto de actividades do sector secundário
(29,4% contra 27,4%, respectivamente). É de notar que a estrutura de emprego existente no
concelho de Mértola difere um pouco da região do Alentejo, onde o sector primário surge,
comparativamente, com maior peso, apesar do sector terciário se demarcar claramente dos
restantes, quer em termos concelhios, quer na região alentejana.
Em 2001, para qualquer das zonas geográficas consideradas, verificou-se um decréscimo
substancial no sector primário, fruto do declínio rural, despovoamento e do abandono das terras,
situações às quais se alia um “elemento de incerteza” no que respeita ao impacto que tem o
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ajustamento progressivo da agricultura comunitária às realidades do mercado (PDM Mértola,
1994).
Relativamente ao sector secundário, Mértola registou um baixa percentual de cerca de 2%, entre
1991 e 2001. Contrária é a situação existente ao nível da região Alentejo, a qual registou neste
sector de actividade um aumento de 2%. No entanto, salienta-se que os valores registados não
são muito díspares.
Relativamente ao sector Terciário, verifica-se que, em qualquer das zonas geográficas
consideradas no Quadro 4.13.6, se registou um aumento significativo neste sector, entre 1991 e
2001, o qual ronda os 10%. Verifica-se, igualmente, um equilíbrio nos valores registados em 2001,
para qualquer das zonas geográficas consideradas.
Outro indicador com relevância para a caracterização sócio-económica é a Taxa de Desemprego.
De acordo com os censos 2001, o concelho de Mértola apresenta um valor de12,3% (ligeiramente
inferior ao registado em 1991, 12,8%), um pouco superior ao registado para a região Alentejo
(8,4%).

Quadro 4.13.6 – Indicadores económicos em 2001
Zona Geográfica
Mértola
Baixo Alentejo
Região do Alentejo
Portugal

Taxa de actividade (%)
35,9
42,5
45,4
48,2

Taxa de desemprego (%)
12,3
11,5
8,4
4,1

Ao nível da freguesia de São Miguel do Pinheiro, constata-se que o sector primário ocupa grande
parte da sua população residente, mediante a exploração de grandes propriedades, sendo o
pastoreio de gado ovino e caprino a actividade pecuária extensiva mais evidente.

4.13.4.2.

Turismo

De acordo com o referido no 3º Quadro Comunitário (Plano Operacional do Alentejo), a afirmação
da região alentejana, enquanto destino turístico, é, ainda, reduzida, apesar da evolução recente e,
sobretudo, desde meados dos anos oitenta, evidenciar um crescimento gradual desta actividade
turística. De facto, este território mostra-se como um mosaico de destinos locais pouco articulados
entre si, operando no pano de fundo de uma vasta gama de potencialidades por aproveitar.
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O alcance das actividades turísticas na base económica do Alentejo é, na actualidade, diminuto,
pelo que importa valorizar os potenciais existentes e fazer do turismo e dos lazeres uma das
âncoras de uma nova base económica, na perspectiva do relançamento das dinâmicas de
desenvolvimento regional e local neste território. A multiplicação de projectos e de investimentos
no sector do turismo nos anos recentes indicia uma fase de grande crescimento da oferta e da
procura turística que importa aproveitar a favor do desenvolvimento integrado do Alentejo.
O tecido regional da oferta de alojamento hoteleiro evidencia fortes contrastes entre diferentes
áreas do território, surgindo, com maior destaque, os concelhos do Alentejo Litoral, onde estavam
instaladas 42,6% das camas neste tipo de alojamento, em 1997. No entanto, tem-se vindo a
verificar uma afirmação crescente do Alentejo Central, quer através do designado Turismo em
Espaço Rural, quer, particularmente, da cidade de Évora, a que não é alheio o grande valor
cultural que possui, alvo de reconhecimento pela UNESCO, enquanto Património da Humanidade.
Por seu lado, o Baixo Alentejo detém apenas 12% da oferta de alojamento hoteleiro da Região,
tendo principal destaque nesta sub-região o concelho de Beja, pela sua maior capacidade de
atracção, mercê da sua localização geográfica e, ainda, os concelhos de Ferreira do Alentejo,
Castro Verde e Moura, possuidores de alguma oferta turística, bem como, Serpa e Alvito que
beneficiam da existência da rede ENATUR.
Com a concretização do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, abrem-se novas
oportunidades de aproveitamento turístico do espelho de água que, certamente, induzirão um
apreciável desenvolvimento turístico da região envolvente.
A criação de uma área turística como seja o Empreendimento Turístico de Diogo Martins,
indubitavelmente, aportará um desenvolvimento da actividade turística, em termos regionais,
assente na qualidade dos serviços prestados, traduzindo-se numa mais valia, em termos
económicos e sociais.

4.13.5. Infra-estruturas e Equipamentos
De acordo com os censos de 2001, para o concelho de Mértola verifica-se que cerca de 96,6%
dos residentes dispõe de electricidade, 93,5% têm água canalizada (88,2% proveniente da rede
pública e 5,3% proveniente da rede particular) e, finalmente, 71,8% possuem sistemas de esgotos
(23,0% de rede pública de esgotos e 48,8% de sistema particular de esgotos – fossas).
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No que se refere à freguesia de São Miguel do Pinheiro, salienta-se que a mesma apresenta uma
rede pública de abastecimento de água, mas, ainda, não foi contemplada com uma rede pública
de águas residuais. Somente as freguesias de Corte do Pinto e Mértola apresentam rede pública
de águas residuais.
Na região em estudo o nível de equipamentos e a rede de infra-estruturas estão, sobretudo,
confinadas aos principais aglomerados, nomeadamente, à sede de concelho. O município de
Mértola apresenta algumas carências a este nível, nomeadamente, ao nível dos equipamentos de
saúde e de cultura/lazer, quer em termos de variedade, quer em termos de distribuição dentro do
próprio município.
A rede municipal de equipamentos está, essencialmente, concentrada na sede de concelho,
Mértola, existindo, no entanto, alguns equipamentos situados nas sedes de freguesia,
nomeadamente, equipamentos de ensino e extensões do Centro de Saúde. Ao nível da freguesia
de São Miguel do Pinheiro, verifica-se que se encontra em funcionamento um jardim-de-infância,
localizado em Penedos, uma escola primária e uma sala de ciclo preparatório por vídeo, na
povoação de S. Miguel do Pinheiro, para além de um curso nocturno de alfabetização para adultos
(Alcaría Longa). A Junta de Freguesia de S. Miguel do Pinheiro tem vindo a desenvolver vários
cursos de formação profissional, sendo, igualmente, responsável pela exploração de um Núcleo
Museológico (dedicado ao ciclo do pão) e um moinho de vento.

4.13.6. Rede Viária e Transportes
O Plano Rodoviário Nacional (PRN), revisto e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de
Julho, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, constitui a figura
de planeamento que define a classificação e as características das estradas actuais, onde
emergem as medidas da política de investimento em matéria rodoviária.
Considerando o enquadramento técnico-jurídico definido, identificam-se, em seguida, as diversas
vias que servem a região em estudo. Neste contexto, no Quadro 4.13.7, discriminam-se o
conjunto de vias, existentes ou previstas, componentes da Rede Rodoviária Nacional, que servem
a região em análise, estando indicados os principais pontos de passagem de cada via.
O sistema viário da região consiste, fundamentalmente, na existência da IP2, que se desenvolve
no sentido Norte-Sul, e por um conjunto de outras estradas de categoria inferior, que permitem
diversas ligações regionais e locais.
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Quadro 4.13.7 – Vias da rede rodoviária nacional que servem a área em estudo
Vias
IP2

IC27
ER 123
ER 265
ER 267

Ligação

Principais pontos de passagem
Rede Nacional Fundamental
Portelo-Bragança-Guarda-Covilhã-Castelo BrancoPortelo-Faro
Portalegre-Évora-Beja-Faro
Rede Complementar (Itinerários complementares)
Beja-Castro Marim
Beja (IP2) – Mértola – Castro Marim (IP2)
Estradas Regionais
Castro Verde-São Marcos daAtaboeira-Alcaria Ruiva (IC
Castro Verde-Alcaria Ruiva
27)
Serpa-Mértola
Serpa (IP8)-Mértola (IC2)
Almodôvar-Mértola
Almodôvar-Mértola

O concelho é, também, atravessado por diversas Estradas Municipais (EM) destacando-se:
EM 505 – desvio à EN 265 para servir a freguesia de Corte de Pinto;
EM 506 – liga a freguesia de S. Pedro de Sólis à EN 122, atravessando as freguesias de
Espírito Santo e de S. Sebastião dos Carros, permitindo o acesso a Almodôvar;
EM 506-1 – desenvolve-se entre a EM 506 (próximo de Penedos) e a EN 267 (próximo de
Namorados), servindo as sedes das freguesias de S. Miguel do Pinheiro e de S. Sebastião
dos Carros;
EM 507 – liga a EM 506 em S. Bartolomeu de Via Glória com a EN 124 no concelho de
Alcoutim;
EM 509 – desenvolve-se entre a EN 122 (próximo de Vale de Açor) e a EN 267 em S. João
dos Caldeireiros, cruzando a EN 123;
EM 510 – liga a EN 122 (próximo de Mértola) a Amendoeira da Serra;
EM 514 – desenvolve-se entre a EN 122 (freguesia de Espírito Santo) e Corte Sines, cruza a
EN 265, servindo a freguesia de Santana de Cambas;
EM 514-1 – liga a EM 514 em Monte dos Corvos com a EN 265 em Monte Alto;
EM 540 – liga a EN 123 em Alcaría Ruiva à EN 122 em Algodor, facilitando o acesso ao
concelho de Beja;
EM (s./classif.) – desenvolve-se entre o CM 1143 em Martinhanes e a EN 267 (Herdade de
Sta. Maria), continuando para Sul através do CM 1172 até S. Miguel do Pinheiro.
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4.14. Situação Futura sem o Projecto
Ao nível do Clima e Microclima da região em estudo, não se prevê que venha a haver alguma
alteração significativa dos parâmetros que compreendem estes descritores na ausência de
projecto, apresentando esta área a mesma tendência de alteração climática que as tendências
globais observadas.
De facto, o Relatório do Estado do Ambiente de 2006 (REA), citando a Agência Europeia do
Ambiente, refere que a evolução verificada nos níveis de precipitação e na temperatura do ar à
superfície, as ondas de calor e outros fenómenos meteorológicos extremos, tais como as cheias e
as secas, serão cada vez mais frequentes e de maior intensidade. De acordo com o mesmo
relatório, estes fenómenos climáticos extremos têm afectado particularmente Portugal, nos últimos
anos, podendo a desertificação vir a tornar-se uma consequência destes fenómenos. A
desertificação traduz-se numa degradação das terras das zonas áridas, semi-áridas e subhúmidas secas, e que conduz a situações de degradação ambiental irreversíveis. De acordo com
o mapa de susceptibilidade à desertificação de Portugal Continental (http://www.dgf.minagricultura.pt), a área em estudo insere-se numa zona de alta/moderada susceptibilidade à
desertificação. A não construção do projecto em causa, não parece que possa vir a afectar esta
tendência.
Relativamente à geologia e geomorfologia, não se esperam alterações significativas comparando
a situação com empreendimento, ou na sua ausência. Apenas, se verificariam diferenças no
volume de sedimentos transportados pela ribeira da Lampreia. Na ausência do empreendimento,
o volume de sólidos transportados pela ribeira para jusante (do previsto local para a barragem)
seria superior. A futura barragem irá funcionar como uma barreira ao transporte sólido e, deste
modo, os sedimentos ficarão retidos na sua albufeira.
No que se refere aos recursos hídricos, o caudal da ribeira a jusante da barragem seria superior
na situação sem projecto. Com a implementação do projecto, ao caudal natural da ribeira serão
subtraídos o volume de água necessário para a rega do campo de golfe, que se estima que seja
da ordem de 215 020 m3/ano (em ano médio), salientando-se, no entanto, que grande parte deste
volume será devolvido à própria bacia da ribeira da Lampreia, mais a jusante.
Com a presença da albufeira existem condições mais favoráveis de recarga para as águas
subterrâneas, o que não se verificaria na ausência do projecto. No entanto, a capacidade de
recarga neste tipo de meios é reduzida, pelo que as diferenças que se verificam a este nível, entre
as duas situações, não são significativas.
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A qualidade da água subterrânea encontra-se, directamente, relacionada com a qualidade da
água da albufeira, na situação com projecto. Na situação sem projecto, a qualidade da água
encontra-se dependente da recarga que é efectuada através da precipitação e do meio geológico
atravessado.
No que se refere à actual utilização dos solos prevê-se, igualmente, que as suas formas de
exploração não se alterem significativamente, caso não seja implementado o empreendimento em
estudo. De igual forma, perspectiva-se que, em termos paisagísticos, a qualidade cénica,
presentemente, existente se mantenha com as actuais características, dependendo, obviamente,
da manutenção das presentes formas de exploração dos solos, assim como, das actuações de
carácter antrópico.
Na ausência do empreendimento, em termos ecológicos, vários cenários são possíveis, mediante
as utilizações que se fizessem da área. No entanto, se nenhuma das actuais ocupações for
alterada, poderemos assistir à progressiva naturalização de alguns espaços, havendo tendência
para o desenvolvimento de uma floresta de pinheiro-manso, de povoamentos de azinheira ou
povoamentos mistos de pinheiro-manso e azinheira.
Porém, a renaturalização de comunidades de estevas é muito difícil, sobretudo, no cenário
climático existente com fraca precipitação anual e forte défice hídrico estival. A estabilidade das
actuais comunidades será cenário mais plausível.
No que respeita aos aspectos sócio-económicos, a região do Alentejo e em particular a sub-região
do Baixo Alentejo, onde se insere o concelho de Mértola, tem sofrido um decréscimo populacional
acentuado nas últimas décadas, especialmente, devido à escassez de postos de trabalho e à
emigração. Esta situação, entre outras causas, será provavelmente, consequência da estrutura
fundiária baseada na grande propriedade, na exploração em regime, predominantemente, de
monocultura praticado durante décadas, com o consequente empobrecimento dos solos, da
escassez de água e da quase inexistência de actividade industrial.
O índice de envelhecimento da população do concelho de Mértola, em 2001, era o mais elevado
da sub-região e mesmo da região do Alentejo (só excedido pelos concelhos de Gavião, Marvão,
Crato e Alter do Chão), atingindo um valor preocupante, que não se afigura passível de alteração
a médio prazo, a menos que ocorram profundas alterações de carácter económico.
É sempre complicado analisar, a evolução da situação futura sem a presença do empreendimento
para o descritor Património Cultural, em virtude de ser muito difícil prever a situação do
património, nomeadamente, arqueológico num futuro, mais ou menos, próximo. O património
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arqueológico é algo potencialmente frágil, que pode ser, irremediavelmente, afectado pelos mais
simples trabalhos de escavação no solo, os quais poderão ser provocados pelos trabalhos
agrícolas, ou por quaisquer trabalhos de construção, impossíveis de antever. Assim sendo, se, por
um lado, é verdade que a não construção do empreendimento poderia evitar impactes nas áreas
onde, eventualmente, possam ser detectados vestígios arqueológicos, contribuindo, assim, para a
sua preservação, é, igualmente, verdade que isso não é garantia de que estes vestígios, a
existirem, não venham a ser destruídos por outros trabalhos, tanto mais, que se trata de uma área
agricultada.
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