
 

                                                                                  

 

 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

ETAR - IBERROSTAR 

 

ILHA DE BOA VISTA 

 

 

 

 

Dezembro - 2014 

 

 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

 

 

“ETAR – IBEROSTAR” 

 

 

 

Nome do Empreendimento: ETAR – IBEROSTAR 

 

LOCALIDADE: Rabil, Ilha da Boa Vista 

 

Ilha/Concelho: Boa Vista  

 

PROMOTOR: LORENZO AREIA DE CHAVES LDA. 

 

Consultoria ambiental: ECOAMBIENTAL, LDA 

Dezembro de 2014 

 

 

 



Índice 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 1 

1.1. Identificação do Projecto e do Proponente .................................................................. 1 

1.2. Identificação da entidade licenciadora e dos responsáveis pela elaboração do EIA .... 2 

2. METODOLOGIA, ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO .............................................................. 2 

2.1. Metodologia .............................................................................................................. 2 

2.2. Enquadramento Legislativo ....................................................................................... 3 

3. ANTECEDENTES DO EIA, OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO ................................. 4 

3.1. Antecedentes ................................................................................................................ 4 

3.2. Objectivos e Justificação do Projecto ............................................................................ 5 

4. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E DA ÁREA DE 

PROJECTO ...................................................................................................................................... 9 

4.1. Localização geográfica ................................................................................................... 9 

4.2. Clima e Relevo ............................................................................................................. 10 

4.3. Caracterização socioeconómica .................................................................................. 11 

4.3.1. Actividades económicas ...................................................................................... 11 

4.3.2. Turismo ................................................................................................................ 14 

4.4. Biodiversidade ............................................................................................................. 15 

4.5. Recursos Paisagístico ................................................................................................... 19 

4.6. Informação, Sensibilização e Educação Ambiental ..................................................... 19 

5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO .................................................................................................. 21 

5.1. Generalidades ............................................................................................................. 21 

5.2. Tratamento das lamas ................................................................................................. 21 

5.3. Seguimento e monitorização da qualidade da água ................................................... 22 

5.4. Elementos base de dimensionamento ........................................................................ 22 

5.5. Descrição do processo de tratamento da ETAR .......................................................... 23 

5.5.1. Tratamento preliminar ........................................................................................ 24 

5.5.2. Tratamento primário ou biológico ...................................................................... 24 

5.5.3. Tratamento secundário ....................................................................................... 25 

5.5.4. Tratamento após secundário .............................................................................. 26 

6. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NA ÁREA DO PROJECTO ...................................... 28 



6.1. Acções susceptíveis de provocar impactem no ambiente .......................................... 29 

6.2. Impactes nas águas superficiais, subterrâneas e marinha .......................................... 30 

6.3. Impactes no solo e uso do solo ................................................................................... 30 

6.4. Impactes na ecologia ................................................................................................... 30 

6.5. Impactes sobre a qualidade do ar ............................................................................... 31 

6.6. Impactes sobre o ambiente sonoro ............................................................................ 31 

6.7. Impactes sobre a paisagem ......................................................................................... 32 

6.8. Impactes sobre o meio socioeconómico ..................................................................... 32 

7. MEDIDAS MINIMIZADORAS E/OU COMPENSATÓRIA DOS IMPACTES ................................ 33 

7.1. Introdução ................................................................................................................... 33 

7.2. Minimização dos impactes durante a fase de exploração .......................................... 34 

7.2.1. Adequada gestão das lamas, reagentes e outros resíduos ................................. 34 

7.2.2. Solo e uso do solo ................................................................................................ 35 

7.2.3. Ecologia ............................................................................................................... 35 

7.2.4. Qualidade do ar ................................................................................................... 35 

7.2.5. Paisagem ............................................................................................................. 35 

7.2.6. Ambiente sonoro ................................................................................................. 36 

7.2.7. Sensibilização e informação ambiental ............................................................... 36 

7.3. Análise de riscos .......................................................................................................... 37 

8. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL .................................................................. 40 

8.1. Introdução ................................................................................................................... 40 

8.2. Qualidade do ar/emissão de odores ........................................................................... 40 

8.3. Qualidade da água ....................................................................................................... 41 

8.4. Resíduos (lamas) ......................................................................................................... 42 

9. LACUNAS DE CONHECIMENTO ............................................................................................ 43 

10. CONCLUSÕES ................................................................................................................... 44 

11. BIBLIOGRAFIAS ................................................................................................................ 46 

12. ANEXOS ........................................................................................................................... 47 

 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental 

 

ETAR IBEROSTAR CLUB - ILHA DA BOA VISTA 1 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se a Estação 

de Tratamento de Água Residual (ETAR) do complexo turístico IBEROSTAR 

CLUB BOA VISTA, localizada no DZTI de Chaves, ilha de Boa Vista, enquadrada 

nas orientações extraídas do Plano de Ordenamento Turístico (POT) das ilhas 

de Boa Vista e Maio (SDTIBM), através da portaria nº 21/2009.  

Para o efeito de comprimento com a legislação ambiental em vigor, visando a 

aprovação deste modelo de infra-estrutura, tomou-se em consideração os 

termos previsto no Decreto-Lei nº 29/2006 de 6 de Março, que estabelece o 

regime jurídico da Avaliação de Impactes Ambientais (AIA). Neste sentido, o 

relatório identificará os possíveis impactes no ambiente envolvente resultante 

da sua implementação, como também enumerar as propostas de medidas 

mitigadoras ou de minimização de impactes, para fazer face aos problemas 

identificados, por conseguinte potencializar os impactes positivos. Em termos 

geral, proceder-se-á uma caracterização da situação actual e propor medidas 

com vista a promover as boas práticas ambientais a serem desenvolvidas 

sobretudo na fase de exploração da estação de tratamento em estudo. 

 

1.1. Identificação do Projecto e do Proponente 

A “ETAR”, objecto de estudo, faz parte de uma das infra-estruturas de apoio do 

funcionamento do Hotel Iberostar Club Boa Vista, localizado no ZDTI de 

Chaves, ilha de Boa Vista, cujo proponente é a Empresa LORENZO AREIA DE 

CHAVES, Lda., uma empresa do Sector Imobiliário e Turísticos. Dada a 

natureza do projecto e atendendo a sua localização numa zona sensível, 

enquadra-se no âmbito do Decreto-Lei nº 29/2006 de 6 de Março, pelo que 

está sujeito ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 
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1.2. Identificação da entidade licenciadora e dos responsáveis pela 

elaboração do EIA 

A entidade licenciadora do projecto, sujeito ao procedimento de Avaliação é o 

Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território (MAHOT). A 

Direcção Geral do Ambiente (DGA) estabelece como autoridade do serviço 

nacional responsável pela área do ambiente, nos termos do ponto 1, artigo 8º 

do Decreto-Lei nº 29/2006, de 6 de Março. O Estudo de Impacte Ambiental 

contou com uma equipa técnica multidisciplinar, sobre a coordenação da 

ECOAMBIENTAL,LDA, empresa de prestação de serviço em domínios 

ambientais. 

 

2. METODOLOGIA, ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

2.1. Metodologia 

Tendo em conta que as principais fases do projecto (construção das estrutura 

mecânicas) antecedem o estudo recomendado, assim como a planificação das 

diferentes intervenções, sendo assim, o presente estudo basear-se-á na 

identificação, inventariação, sistematização e avaliação dos efeitos ambientais, 

ecológicos e paisagísticos a curto, médio e longo prazo. Para a efectivação dos 

objectivos, estabeleceu-se a seguinte métodos: 

 Trabalho de reconhecimento, valorização e inventariação das 

consequências da implantação do projecto e, o meio envolvente, tendo 

em vista os impactes directos no conjunto solo, água, ar, fauna e flora, 

integração paisagística; 

 Pesquisa de documentação escrita e cartografias, particularmente sobre 

o local de implantação do projecto; 

 Levantamentos gerais de informações sobre a área em estudo nos 

domínios geográficos, geológicos, botânicos e históricos; 

 Encontro de equipa técnica para a discussão e análise dos dados, análise 

dos descritores ambientais, atendendo a legislação ambiental em vigor 

no país; identificação de impactes previsíveis referentes aos descritores 

mais importantes face ao projecto implementado;  
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 Estabelecimento de uma série de medidas correctivas e/ou de mitigação, 

bem como condicionantes e actuações a desenvolver, com a finalidade 

de prevenir, compensar ou corrigir os possíveis impactes que o projecto 

na fase da exploração, possa provocar, introduzindo propostas de 

solução e medidas mitigadoras que possam fazer estrutura de 

tratamento, eficiente e funcional; 

 Elaboração do Resumo Não Técnico, que tem por objectivo a 

apresentação sumária do estudo de Impacte Ambiental, traduzidas 

numa linguagem acessível de forma a proporcionar uma leitura objectiva 

a adequada a compreensão.  

 

2.2. Enquadramento Legislativo 

O estudo tem por base os princípios, orientações e directivas constantes da 

legislação cabo-verdiana em vigor, designadamente as Leis de Bases da 

Política do Ambiente. De acordo com as áreas prioritárias, foram ajustadas 

algumas directrizes internacionalmente usadas neste tipo de estudos com as 

devidas adaptações necessárias. Os documentos mais relevantes utilizados na 

presente estudo são: 

 Decreto Legislativo Nº 14/97, de 1 de Junho, normas 

regulamentares de situações prevista na Lei Base da Política Ambiental 

(Lei nº 86/IV/93, de 26 de Junho), define as especificações relativas à 

avaliação e estudos de impacte ambiental, definindo os conteúdos 

mínimos de EIA. Algumas regras de gestão de resíduos urbanos. Define 

os requisitos a obedecer para a rejeição de efluentes n meio receptor e, 

remete a posterior regulamentação para alguns aspectos específicos. 

 Decreto-Lei n°29-2006, 6 de Março de 2006, estabelece o regime 

jurídico da avaliação do impacte ambiental dos projectos públicos e 

privados susceptíveis de produzirem efeitos adversos no ambiente e 

define os factores nos quais esses efeitos devem ser avaliados, os 

objectivos fundamentais da avaliação de impacte ambiental.  

o O artigo 1: fornece as disposições gerais da avaliação: objectivos, 

conceitos e âmbito da avaliação. 

o O Capítulo 2: apresenta o quadro institucional: autoridades 

competentes, comités ambientais municipais, comité de avaliação. 
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o O Capítulo 3: descreve os requisitos para se implementar uma 

avaliação ambiental: início do processo de avaliação, 

apresentação da avaliação, avaliação técnica da autoridade 

competente e a participação do público. 

o O Capítulo 4: indica as penalidades que serão aplicadas aos 

projectos que não cumprirem as disposições do decreto. 

 Lei nº 86/IV/93, de 26 de Julho, Lei Base da Política do Ambiente de 

Cabo Verde, partindo da intervenção, baseando-se na eliminação ou 

redução das causas e na correcção dos efeitos negativos das acções ou 

actividades susceptíveis de alteração a qualidade ambiental de um 

determinado sítio ou região.  

 Portaria nº 1-f/91, de 25 de Janeiro, Regras de transporte, 

armazenagem, manuseamento, tratamento e evacuação de produtos 

tóxicos ou perigosos. 

 Decreto nº 82/87, de 1 de Agosto – Estabelece normas de garantia 

de qualidade recursos hídricos e estabelece a necessidade de 

autorização para a descarga de águas residuais. 

O presente estudo, teve igualmente como documento de referência 

Portaria nº.20/2008, de 7 de Julho, publicada no Boletim Oficial Nº. 25, 

Série, e que aprovou o Plano de Ordenamento Turístico (POT) da zona 

de Desenvolvimento Turístico Integral de Chaves. 

 

 

3. ANTECEDENTES DO EIA, OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

3.1. Antecedentes 

Algumas das infra-estruturas turísticas da ilha, antecedem o Plano de 

Desenvolvimento Turístico Integral (ZDTI), levado a cabo pelo governo e 

gerida pela Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e 

Maio, SA (SDTIBM), criada pelo Decreto-Lei nº 36/2005 de 6 de Junho. Muitas 

dessas infra-estruturas turísticas, também antecedem o Decreto-lei de 6 de 

Março, estando assim na sua maioria com a necessidade de serem 
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inspeccionas e atribuir instruções básicas fundamentais para que possam dar 

respostas as questões ambientais de uma forma qualitativa. 

O projecto de ETAR foi parcialmente concebido ao longo da existência e 

funcionamento do empreendimento turístico IBEROSTAR CLUB BOA VISTA, 

cuja construção foi a LORENZO CONSTRUÇÃO Lda., e uma das empresas de 

referência, sendo também um dos pioneiros em infra-estrutura turísticas e 

proprietário de várias infra-estruturas de utilidade pública na ilha da Boa Vista. 

Tendo em vista as preocupações ambientais demonstrada pelas autoridades 

dos serviços do ambiente, o promotor teve a iniciativa de mandar elaborar o 

estudo de impacte ambiental, na preocupação de ter maiores e melhores 

subsídios para uma maior gestão dos resíduos gerados pelas actividades 

correntes no complexo hoteleiro. Neste sentido, estará a IBEROSTAR CLUB 

BOA VISTA a atribuir respostas positivas sobre as questões ambientais de uma 

forma qualitativa. 

 

3.2. Objectivos e Justificação do Projecto 

O aumento da evolução turística na ilha promoveu um aumento substancial de 

visitantes a Iberostar Clube Hotel, em que os momentos de altos de consumo 

de água sobretudo em épocas mais quentes sobrecarregam a capacidade da 

primeira unidade concebida conjuntamente com a construção do hotel em 

causa. 

O estudo em causa, visa reavaliar as acções de exploração da unidade de 

tratamento de águas residuais (ETAR) outrora construído, servir de base para 

qualificar as obras necessárias e propriamente dito ao empreendimento 

hoteleiro, atendendo as preocupações ambientais da região. 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) dará cumprimento ao Decreto-

lei ambiental em vigor no país, salvaguardando e potencializando sempre os 

valores paisagísticos, socioeconómicos e patrimoniais existentes. É de 

mencionar que a integração da componente ambiental na actividade turística 

passa em grande medida pela adopção de medidas de sustentabilidade, 

referindo-se ao facto de que o funcionamento desta infra-estrutura mesmo de 

reduzida dimensão poderá ter efeitos ambientais significativos. 

A restruturação da infra-estrutura de tratamento resulta da necessidade da sua 

ampliação, dando assim enfase ao tratamento primário e secundário das águas 
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residuais provenientes da rede de esgotos que abrange o complexo turístico 

Iberostar. 

O projecto contempla também a reutilização dos efluentes tratados como 

forma de responder as necessidades dos espaços verdes, tendo sempre em 

conta que “As águas residuais tratadas, bem como as lamas, devem ser 

reutilizadas sempre que possível e de forma adequado”, pelo que é de suma 

importância ter consideração as exigências de qualidade definidas pela 

Organização Mundial de Saúde em relação a redução de agentes patogénicos, 

tendo em atenção as características das águas residual a serem introduzidas 

em áreas verdes. 

A ampliação da capacidade de tratamento da ETAR Iberostar enquadra-se, 

ainda, no contexto da protecção dos valores ambientais contemplado no Plano 

Nacional Estratégico de Água e Saneamento”, nomeadamente: 

i. No cumprimento dos objectivos decorrentes do normativo nacional e 

comunitário; 

ii. Na contribuição para uma abordagem integrada na prevenção e 

controlo da poluição provocada pela actividade humana e pelos 

sectores produtivos; 

iii. No aumento da produtividade e da competitividade do sector, 

adoptando a cada dia, soluções que promovam a eco-eficiência, 

como por exemplo no aproveitamento na reutilização da água na 

rega das áreas verdes. 

Este projecto permitirá ainda contribuir para a resolução de alguns problemas 

de natureza estrutural e ambiental, identificados e parcialmente não resolvidos 

no contexto da implementação inicial do projecto Iberostar Club Hotel, 

nomeadamente a deficiente concepção de estação de tratamento, incapazes de 

cumprirem os parâmetros exigidos por lei em vigor no pais. 
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Figura 1: Depuradora da Iberostar Clube Boa Vista 
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Figura 2: Planta geral do Complexo Iberostar Club Boa Vista. 
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4. CARACTERIZAÇÃO E DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E DA ÁREA 

DE PROJECTO 

4.1. Localização geográfica 

As ilhas de Cabo Verde ficam situadas a cerca de 500 Km a ocidente da ponta 

mais ocidental da África, e a cerca de 750 Km a Sul do Trópico de Câncer. O 

arquipélago subdivide-se em dois grupos, Barlavento a Norte, integrando as 

ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista e 

os ilhéus Branco e Raso e a Sul pelo grupo de Sotavento constituído pelas ilhas 

do Maio, Santiago, Fogo e Brava, às quais se juntam os ilhéus Secos: Grande, 

Luís Carneiro e Cima. 

 

Figura 3: Localização da ilha de Boa Vista e da zona do projecto 

De todas as ilhas a da Boa Vista é a que se situa mais a Leste, sendo assim a 

ilha mais próxima do Continente Africano. A sua superfície é de 620 Km2. O 

seu maior cumprimento é de 31 Km e a sua maior largura é de 29 Km. Ela é 
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deste modo, depois das ilhas de Santiago e Santo Antão a terceira maior ilha 

do arquipélago. 

A caracterização da situação de referência foi efectuada na perspectiva da 

descrição das condições actualmente existentes na região onde o projecto está 

inserido, tendo em atenção a análise dos principais descritores ambientais. 

 

Figura 4: Localização do projecto, Imagem Google Earth; 18-08-2014 

 

4.2. Clima e Relevo 

A caracterização climática assenta na apresentação e análise de diversos 

parâmetros meteorológicos, tais como temperatura, precipitação, evaporação, 

humidade do ar, nebulosidade, vento, entre outros, ao nível da sua 

variabilidade sazonal e espacial de qualquer território. 

A ilha da Boa Vista tem uma configuração arredondada e apresenta apenas 

pequenas elevações. O ponto mais elevado é o Pico da Estância com 390 

metros a Sudoeste da ilha. As outras elevações superiores a 200 metros são 

quase sempre montes testemunhos, com a excepção da Serra do Norte, que 

separa a região ocidental da região oriental da ilha. 

Por ser uma ilha de origem vulcânica, deduz-se que é uma das ilhas mais 

antigas do arquipélago e por esta razão apresenta poucas elevações. O clima é 

árido, com precipitações médias anuais que variam entre 75 mm e pouco mais 
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de 120 mm. As temperaturas médias anuais são de 24 a 25ºC. Os ventos 

sopram com relativa alta intensidade durante todo o ano, sofrendo uma ligeira 

diminuição durante o verão. A humidade relativa média desce raramente 

abaixo de 60% e situa-se na maior parte do tempo entre os 70 e os 90%.  

Para além de factores gerais e regionais, é também necessário considerar 

factores locais, como a distância ao mar e a orografia, responsáveis por 

variações significativas em alguns parâmetros meteorológicos, nomeadamente, 

na temperatura e na precipitação. 

Em relação a zona do projecto (ilustração 2), localiza-se numa plataforma de 

afloramento rochoso a 478 metros de distância do mar e a 16 metros de 

elevação em relação ao nível do mar, nas imediações do Iberostar Club Hotel. 

 
 

4.3. Caracterização socioeconómica 

4.3.1. Actividades económicas 

A ilha da Boavista desde sempre teve a vivência das actividades agro-pecuária 

e da pesca. A economia assentava-se na actividade pecuária, na indústria de 

conservas de peixe, nas actividades de colecta como a apanha e a 

comercialização do sal, da urzela e da purgueira, na indústria artesanal de 

transformação da argila, na indústria extractiva de rochas calcárias, 

actividades artesanais de fabricação de cal e olaria e ainda na actividade 

agrícola de subsistência. 

Tais actividades foram sempre desenvolvidas de forma artesanal, sem de uma 

exploração intensiva, com um baixo ritmo de desenvolvimento da Ilha. 

Actualmente, algumas delas desapareceram como actividades económicas, as 

que subsistiram às diversas crises e à emigração versos migração interna que 

a ilha acabou por ser sujeita, foram, em certa medida, a agro-pecuária e em 

menor medida a pesca foram afectadas no seu ritmo de desenvolvimento. Nos 

últimos anos, dada ao crescimento populacional, a pesca aparece como um 

sector que figura de importância crescimento, assegurando um bom numero 

de empregados. Ainda, há que evidenciar a contribuição do sector da 

agricultura que também está em crescimento. 

Os sectores do comércio a grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis, motociclos e de bens de uso doméstico, alojamento e restauração, 
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administração pública, defesa e segurança social obrigatória, representam 

igualmente sectores importantes no conjunto das actividades económicas.  

O sector do turismo vem ganhando nos últimos anos uma importância 

expressiva, evidenciando uma tendência para se transformar num sector 

estratégico para o dinamismo da economia da ilha e do país, até porque, nos 

últimos anos verificou um aumento considerável da população na Ilha devido á 

migração das pessoas de diversos nacionalidades e das outras Ilhas. Enquanto 

empregador, o sector privado predomina em relação ao sector público, o que 

se explica pelo aumento das unidades hoteleiras e de restauração, 

estabelecimentos comerciais e transportes terrestres. 

 

4.3.2. Agricultura 

Na ilha, apesar da aridez climática, da seca prolongada e das condições 

hidrológicas pouco favoráveis, consegue-se praticar em pequena escala a 

agricultura do tipo familiar, contudo vem se ganhando uma expressão maior 

nos últimos anos com grandes investimentos privados no sector com a 

introdução de novas tecnologias de produção. Neste contexto, a área irrigada 

vem aumentando de ano para ano, encontra-se coberta na sua maioria pelo 

sistema de micro irrigação gota-a-gota. 

A agricultura de sequeiro não tem muita expressão na ilha, devido às fracas 

precipitações registadas ao longo dos anos. O cultivo de tamareiras é 

expressivo, tendo em conta a idade das plantas, mostra-se necessário a sua 

renovação, com vista a melhorar a sua qualidade e preservar a espécie 

enquanto elemento característico de grande importância das paisagens da ilha. 

Na área adjacente ao projecto, pratica-se a agricultura de sequeiro, contudo 

devido ao estado de abandono das parcelas, depara-se com a invasão de 

Prosopis juliflora. 

 

4.3.3. Pecuária 

A pecuária é caracterizada pela exploração familiar e constitui um 

complemento importante para o rendimento dos agregados familiares das 

comunidades rurais da Ilha. No entanto, as potencialidades existentes no 

sector não vêm sendo exploradas a um nível satisfatório. No domínio da silvo-

pastorícia, a criação de caprinos assume importância particular, pois a cabra 

para além de fazer parte do meio ambiente cabo-verdiano é uma espécie 

fortemente ligada à cultura da ilha e está adaptada às difíceis condições 
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climáticas, o que representa uma fonte importante de produção de proteína 

animal. De igual modo, os gados bovino, suíno, ovino e avícola figuram no 

conjunto do efectivo pecuário. 

 

Figura 5: Produção pecuária na ilha da Boa Vista 

A produção forrageira é insuficiente, devido essencialmente ao elevado número 

de efectivo, razão por que mesmo em anos de boas precipitações verifica-se 

uma certa penúria alimentar. Portanto, constata-se um défice entre a 

capacidade de produção forrageira e as reais necessidades dos criadores. A 

nível de reconversão económica, actualmente tem verificado mais números de 

abates sobretudo de caprinos para o abastecimento directo as unidades 

hoteleiras da ilha. A área do projecto constitui uma fonte de reserva de 

proteína forrageira, sendo que existem presença de gado sobretudo caprino 

nas áreas adjacente ao projecto. 

 

4.3.4. Pesca 

O sector caracteriza-se pela prática da pesca artesanal com recurso a botes de 

4 a 6.5 metros, de boca aberta, em madeira e utilizando como meio de 

propulsão os remos, a vela e motores fora de borda. 

A ilha detém uma enorme plataforma pesqueira, pois conjuntamente com as 

ilhas do Sal e Maio integra a maior extensão de plataforma do país e das mais 

ricas em peixes. Apesar de se verificar períodos de difícil captura devido às 

condições do mar, os produtos da pesca contribuem de forma significativa para 

a segurança alimentar das populações, verificando-se ainda a comercialização 

do pescado local em outras ilhas do país, como também o fornecimento as 

unidades hoteleiras da ilha. 

É de salientar que uma boa percentagem dos botes em operação na ilha 

pertence aos operadores de pesca da Boa Vista. Um facto de extrema 

importância a sublinhar, consiste na elevada percentagem de botes e 

pescadores oriundos particularmente da ilha de Santiago. 
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Figura 6: Equipamentos na pesca na ilha da Boa Vista – (Foto:Luis Nadkarni)  

No que concerne a produção de gelo, existe uma unidade de produção com a 

capacidade real para 700kg/dia, mas que não vem sendo utilizada pelos 

operadores da ilha, sendo a maioria do gelo produzido, consumido pelas 

embarcações costeiras e sedeadas nas outras ilhas, que deslocam à Boavista 

para a sua aquisição. Não existe na ilha nenhuma unidade de transformação 

do pescado. A maioria dos produtos da pesca é consumida localmente pela 

população residente, hotéis e restaurantes, e uma boa parte encaminhada para 

as outras ilhas, principalmente Santiago e Sal. 

 

4.3.5. Turismo 

O turismo constitui um dos sectores com maior dinâmica no crescimento 

económico e social dos países, na medida em que, contribui consideravelmente 

para a entrada de divisas, bem como para a promoção do emprego. No caso 

concreto de Cabo Verde, representa um dos principais eixos de 

desenvolvimento económico sustentado e com efeitos macroeconómicos 

importantes, sobretudo, na formação do Produto Interno Bruto (PIB). Para o 

efeito, a planificação do sector é de capital importância e, tal só é possível, 

com a oferta de boas condições de hospedagem e conforto, através de infra-

estruturas adequadas e serviços de qualidade. 

A ilha da Boa Vista passou a ter maiores acolhimentos, com 38,9% do total 

das entradas, seguido da ilha do Sal, com 35,4% e Santiago com 12,6%. Em 

relação às dormidas, a ordem é a mesma: Boavista com 47,2%, Sal com 

42,9% e Santiago, com 4,6%. Com estes dados podemos verificar que, existe 

uma espectativa optimista em relação ao desenvolvimento deste sector nesta 

ilha. 
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Gráfico 1:Hospedeis e dormidas segundo as Ilhas 

O principal mercado emissor de turistas, no ano 2011, continua sendo o Reino 

Unido com 19,0% do total das entradas, a seguir vêm França, Portugal e 

Alemanha responsáveis por 14,0; 13,8% e 12,7% das entradas, 

respectivamente. Relativamente às dormidas, o Reino Unido também 

permanece no primeiro lugar com 27,1% do total, seguido de Alemanha, Itália 

e Portugal, com 15,1%; 14,1% e 11,9% respectivamente. 

A maioria dos turistas provenientes do Reino Unido preferiu como destinos as 

ilhas da Boa Vista e Sal representando, respectivamente 56,3% e 42,9% das 

dormidas e escolheram como local de acolhimento os hotéis, 99,6%. As 

dormidas dos residentes na Alemanha distribuíram-se principalmente pelas 

Ilhas da Boavista (50,4%) e Sal (45,1%). Os hotéis foram os tipos de 

estabelecimentos mais procurados pelos Alemães, representando cerca de 

93,2%. Os visitantes provenientes da Itália escolheram como destinos 

principais as ilhas do Sal (54,3%) e da Boa Vista (43,1%). Preferiram, 

também, os hotéis como o principal meio de alojamento, representando 

87,2%, seguido dos aldeamentos turísticos com 11,0%.  

Segundo os dados apurados, os visitantes provenientes do Reino Unido foram 

os que tiveram maior permanência média em Cabo Verde no ano em análise 

(8,4 noites). A seguir estão os provenientes da Áustria (7,2 noites) e da 

Bélgica e Holanda com 7,0 noites. Os Cabo-verdianos residentes 

permaneceram, em média, 2,5 noites nos estabelecimentos hoteleiros durante 

o ano 2011.  

 

4.4. Biodiversidade 

O arquipélago de Cabo Verde caracteriza-se por uma biodiversidade terrestre 

relativamente pobre em comparação com outras ilhas da Macaronésia. A 
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localização e o povoamento das ilhas de Cabo Verde deram origem a uma 

intensa exploração dos seus escassos e frágeis recursos naturais. A prática da 

agricultura de sequeiro, a utilização da lenha como fonte de energia, o 

pastoreio extensivo e a introdução de espécies exóticas contribuíram para a 

gradual degradação da flora autóctone e endémica e dos respectivos habitats 

em todas as ilhas. 

A fraca representatividade da biodiversidade terrestre contrasta com uma rica 

e abundante diversidade biológica marinha, consequência das características 

oceanográficas do arquipélago. De entre estas características é de se realçar a 

existência de extensas plataformas insulares como as da Boa Vista e do Maio. 

As consequências da actividade humana sobre o meio marinho podem ser 

consideradas menos nefastos do que sobre o meio terrestre, entretanto 

assume importância o impacto da actividade antrópica sobre as tartarugas e as 

aves marinha. No entanto nos últimos anos tem-se registado sinais de sobre 

exploração de alguns recursos pesqueiros, tais como, a lagosta e alguns 

demersais e pelágicos. 

A flora típica destaca-se, sendo neste sentido de importância as zonas de Sal 

Rei, Santa Mónica, João Barrosa, e antigas salinas, Ribeiras de Rabil e Calhau e 

Montanhas com altitude inferior a 400 metros que albergam algumas plantas 

endémicas. As plantas herbáceas da estepe não estão presentes actualmente 

na zona do projecto. Caracteriza pelo predomínio de plantas introduzidas 

(Prosópis juliflora) e outras herbáceas de algum valor nutricional para o gado. 

Os elementos mais representativos da fauna terrestre são as aves e os répteis, 

entre estas, as aves destacam-se fundamentalmente a presença de Passer 

hispaniolensis, Passer iagoensis, Pandion haliaetus, Falco tinnuculus, Neophron 

pernocterus, Coturnix. 

 

Figura 7: Espécies marinha que frequentam a ilha da Boa Vista 

A biodiversidade marinha está fundamentalmente representada por aves, 

tartarugas, crustáceos, peixes demersais, pelágicos e moluscos. Os três ilhéus 
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costeiros da Boa Vista constituem importantes habitats de reprodução de cinco 

espécies de pássaros marinhos: 

· Ilhéu dos Pássaros (Pelegodroma marina e Oceonodroma castro) 

· Ilhéu de Baluarte (Sula leucogaster e Fragata magnificens) 

· Ilhéu do Curral Velho (Sula leucogaster, Fragata magnificens e 

Calonectris edwardsii) 

É importante destacar que Calonectris edwarsii é uma espécie endémica de 

Cabo Verde e que a ilha da Boa Vista é o único lugar que conserva uma colónia 

reprodutora de Fragata magnificens, reduzidos a seis exemplares (quatro 

machos e duas fêmeas) em todo o Atlântico Oriental. 

Em diferença às outras aves marinhas, Phaethon aethereus não nidifica nos 

Ilhéus da Boavista, mas sim fazem os seus ninhos nos buracos rochosos da 

ilha, destacando as colónias da Ponta Rincão, Ponta do Sol e da Ponta de 

Roque. 

Das três espécies de tartarugas marinhas que frequentam as praias da Boa 

Vista, apenas a espécie Caretta caretta reproduz com regularidade. A época de 

postura desta espécie se estende de Junho a Outubro. As principais praias de 

postura localizam-se na costa oriental da ilha. Juvenis da espécie Chelonia 

mydas e Eretmochelys imbricata utilizam diversas enseadas e baias da ilha 

(zona de Estoril, Ilhéu de Sal Rei, Ponta do Sol, Derrubado, As Gatas, e Morro 

de Areia) como habitats. Em algumas praias como Atalanta, Canto e Cascalho 

se encontram restos da espécie Lepidochelys olivacea. 

De entre os cetáceos observados em águas da Boa Vista destacam-se a 

Ballena jorobada o yubarta, Megaptera novoeangliae. As fêmeas com as suas 

crias são regularmente observadas entre os meses de Março e Maio nas zonas 

de Ponta do Sol, Varandinha, Chaves e Santa Mónica.  

Das espécies de cetáceos observadas na costa da ilha, identificam-se as 

seguintes: Balaenoptera acutorostrata, Physeter macrocephalus, Pseudorca 

crassídens, Globícephala macrorhynchus, Peponocephala electra e Steno 

bredanessis. A extensa plataforma costeira abriga ainda uma grande 

diversidade de espécies de demersais (Cephalopholis taeniops, Mycteroperca 

rubra, Pgellus spp. etc.) para além de várias espécies de pelágicos. 

A zona do projecto apresenta uma fraca representatividade da biodiversidade 

terrestre nativa. Os efeitos das actividades humanas sobre o meio podem ser 



 

      Estudo de Impacte Ambiental 

ETAR - IBEROSTAR CLUB - ILHA DA BOA VISTA 18 

 

considerados significativos, no entanto a transformação da paisagem hospeda 

trouxe benefícios aos habitantes locais albergando espécies das áreas vizinhas 

na zona do projecto. 

As espécies mais representativas da fauna terrestre na área são as aves e 

alguns reptis. Entre as aves destacam-se fundamentalmente a presença de 

garça boeira (Bubulcus ibis), uma espécia migratória, Curturnix curturnix. Em 

termos de vegetação, pode se encontrar exemplares arbóreos de Acácia, Ficus 

e Foenix, “Herbetum” de cinonodon, Chenopodium, trichodesma e Argemone. 

 

 

Figura 8: Comunidades vegetais da região do projecto (Carta de Zonagem Agro-Ecológica) 
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4.5. Recursos Paisagístico 

A ilha da Boavista possui uma vasta área coberta de dunas e extensas praias 

que constituem valores naturais e paisagísticos valiosos. As praias de areia 

branca que ocupam uma extensão superior a 50 km contribuem fortemente 

para a valorização da paisagem natural e da ilha, conta ainda com uma grande 

diversidade de ecossistemas com elevado valor natural de conservação, entre 

as quais pode se destacar: 

 A existência de dunas em crescentes únicas, caso do deserto de 

Viana; 

 Inúmeros ilhéus (Baluarte, Curral Velho, Pássaros) fazendo parte da 

rota das aves migratórias e servindo de locais de nidificação de 

espécies ameaçadas e raras; 

 Grandes extensões de praias propiciam a desova de tartarugas 

marinhas; 

 A existência de várias zonas húmidas. 

Os contrastes do litoral, constituído por uma costa baixa de extensas praias de 

areia branca e troços de rochas calcárias, alternado com pequenas baías e 

golfos e o interior da ilha constituído por planaltos desérticos de onde se 

elevam vários picos, dão origem a uma paisagem de notável qualidade natural 

e paisagístico a ser salvaguardada. Os valores identificados merecem destaque 

aos valores paisagísticos e geomorfológicos e a avifauna marinha, os quais 

estão sendo objecto de medidas de protecção e de conservação, através da 

criação de áreas protegidas, salvaguardando assim património biológico 

existente. 

A zona de localização do projecto merece destaque pela sua beleza natural 

contracenando com a baía de Sal Rei, uma das áreas de privilégio em termos 

de infra-estruturas turísticas na ilha. 

 

4.6. Informação, Sensibilização e Educação Ambiental 

As actividades de Informação, Sensibilização e Educação Ambiental vêm 

ganhando importância nas comunidades da ilha, fruto de trabalhos realizados 
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nas escolas e de acções desenvolvidas pelas ONG Tartaruga, Cabo Verde 

Natura 2000, Bios e a Clube Ambiental da Boa Vista, as quais têm vindo a 

desencadear campanhas de sensibilização e informação junto da população em 

defesa do meio ambiente. 

Actualmente, com a implementação do Projecto de Criação das Áreas 

Protegidas de Cabo Verde, através do seu escritório insular na Boa Vista, tem 

vindo a actuar fortemente nas principais zonas de intervenção. A actividade de 

sensibilização e educação ambiental tem vindo a ser desenvolvida junto as 

comunidades em colaboração com as ONGs e associações comunitária de base. 

Nas escolas do ensino básico realizam-se actividades relacionadas com o 

ambiente na sequência do Programa “PFIE” (Programa de Formação e 

Informação para o Ambiente) no ano 2000. Este programa introduziu a 

Educação Ambiental nas escolas através de formações ministradas aos 

Coordenadores Pedagógicos e professores, munindo-lhes de instrumentos 

necessários a um trabalho pedagógico com as crianças no domínio da 

Sensibilização, Informação e Educação Ambiental. É de se realçar que, ainda 

no âmbito do referido programa foi facultado uma colecção de manuais 

destinados aos alunos e professores, tendo sido o ambiente abordado de forma 

sistemática.   

A introdução da disciplina “Homem e Ambiente” no Ensino Secundário com a 

finalidade de tratar questões relacionadas com o homem e os ecossistemas 

que o rodeia veio contribuir para o reforço da educação ambiental, embora os 

conteúdos programáticos sejam um tanto quanto desajustados face aos 

contornos actuais da problemática ambiental.  

A disciplina do FPS (Formação Pessoal e Social) também tem um papel 

importante em matéria de educação ambiental, realçando o seu papel na 

formação de mentalidades e transmissão de valores morais e cívicos 

compatíveis com as exigências associadas à defesa e preservação do 

património comum. 

A população apresenta um certo nível de consciência sobre a importância do 

meio ambiente para a sobrevivência humana, mas aspectos, como sejam, o 

baixo nível educacional, a cultura, a pobreza e a prevalência de certos hábitos 

e costumes não permitem uma boa postura face ao meio ambiente.  

No entretanto, merece destacar que a população manifesta-se preocupada com 

as questões ambientais e adapta facilmente atitudes e comportamentos 

favoráveis meio ambiente. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

5.1. Generalidades 

O projecto, segundo o promotor, foram de acordo com as orientações da 

equipa técnica da Itália que implantaram o sistema de tratamento. Neste 

sentido, com as obras de ampliação e modernização implementadas, pretende 

dar resposta a duas questões fundamentais. Por um lado, pretende-se 

aumentar a capacidade hidráulica de tratamento da ETAR de modo a fazer face 

ao aumento de número de cliente, o aumento de consumo bruto de água 

sobretudo no meses mais quentes e por conseguinte o aumento do volumem 

de águas residuais, e por outro lado, incorporar soluções técnicas que 

permitam ainda alcançar os objectivos de qualidade estabelecidos de acordo 

com o as Normas da Organização Mundial da Saúde, que estabelece critérios e 

objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e 

melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos, definindo 

os requisitos a observar na utilização das águas para consumo humano, águas 

para suporte da vida aquícola, águas balneares e águas de rega; assim como 

as normas de descarga das águas residuais.  

 

5.2. Tratamento das lamas 

As lamas resultam essencialmente, da estabilização de sólidos sedimentáveis 

que depositam no fundo das lagoas anaeróbias. As descargas de fundo das 

lagoas facilitam as operações de limpeza e manutenção. A taxa de acumulação 

de lamas depende da carga de matéria em suspensão e do grau de 

estabilização. 

Os tratamentos das lamas (desidratação) poderão ser feitos por duas formas: 

no local, depositadas fora das lagoas ou transportadas para leitos de secagem 

para efeitos de desidratação. Depois de secas as lamas poderão ser utilizadas 

na agricultura, pois constituem um excelente fertilizante natural, ou 

encaminhadas para a lixeira municipal. 

A água tratada é armazenada num reservatório que posteriormente é utilizada 

para a rega dos espaços verdes localizados no interior do estabelecimento 

hoteleiro. 
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5.3. Seguimento e monitorização da qualidade da água 

Para o seguimento e monitorização da qualidade de água da ETAR, serão 

recolhidas amostras e enviadas para laboratório pelo menos uma vez ao mês. 

Pretende-se também criar uma base de dados para melhor controlo da 

qualidade e do desempenho da própria ETAR.  

As mostras serão recolhidas a entrada da água bruta, e à entrada do 

reservatório da água tratada. Das amostras recolhidas, serão determinados os 

seguintes parâmetros, ou algumas, dependendo da recomendação técnica da 

administração da ETAR: 

- Materiais em suspensão; 

- Matéria seca; 

- CQO (carência química de oxigénio); 

- CBO (carência bioquímica de oxigénio); 

- Coliformes fecais; 

- Azoto total; 

- Fósforo; 

- Temperatura; 

- Condutividade; 

- Ph. 

Para além desses parâmetros, deve haver uma verificação contínua do 

funcionamento dos depósitos e desempenho dos equipamentos. 

 

5.4. Elementos base de dimensionamento 

Atendendo o total de quartos existentes no empreendimento, considerando-se 

a média do efectivo de visitantes, esses elementos serviu de base para o 

dimensionamento da ETAR existente (552 visitantes em plena capacidade), 

neste contexto os elementos base a considerar no dimensionamento da 

reformulação / ampliação da ETAR da Iberostar são os abaixo apresentados: 

▪ Número de quartos do hotel: 276; 

▪ Ocupação média por quarto: 2 pessoas;  

▪ Turistas em plena capacidade (W): 552; 

▪ Fornecimento da água para o turista (d): 285 litros / dia / turista;  

▪ Recuperação do sistema: 80%; 
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▪ Total de água fornecida ao ser tratada: 552 x 80% x 285 = 125.856 

litros / 1000 = 126m3; 

▪ Áreas verdes com capacidade para receberem 35.000m3 de água 

tratada; 

▪ Exigência, como a diferenciação de plantação: 4 litros / m2  

 

5.5. Descrição do processo de tratamento da ETAR 

A exploração da ETAR do Complexo Iberostar Club, devido a sua natureza, é 

simplificada, dado que consiste, em termos gerais, no tratamento de água 

residual da rede de esgoto doméstico do estabelecimento, assim como as 

águas proveniente do serviço interno de restauração após a passagem por um 

processo de filtragens. 

O esquema processual decorrente da ETAR encontra-se Ilustrada na figura a 

seguir, e com a descrição exposta nos pontos subsequentes. 

 

Figura 9: Sistema de Tratamento das Águas Residuais 
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5.5.1. Tratamento preliminar 

Esta fase de tratamento é direccionada ao efluente provenientes dos serviços 

de restauração no qual são submetidos a uma etapa de 

desengorduramento/remoção de óleos, realizada em três pequenas unidades 

combinadas longitudinais, com sistema de raspagem/compressão para a 

separação dos óleos afluentes à superfície, embora existem processo 

preliminar de recolha em vasilhas directamente das cozinhas, que 

posteriormente são depositadas em tambores para sua conservação e 

tratamento final através de serviços especializados para o efeito. Os resíduos 

orgânicos, as lamas, são depositados na lixeira Municipal. O objectivo desta 

etapa é de proteger os órgãos de tratamentos das fases seguintes, bem como 

evitar obstruções dos circuitos hidráulicos e contaminação, permitindo desta 

forma, uma maior eficiência. 

 

5.5.2. Tratamento primário ou biológico 

 “As elevadas cargas poluentes e os parâmetros de descarga exigidos para a 

poluição carbonácea e azotada requerem a utilização de um processo de 

tratamento biológico funcionando em baixa carga, no regime de arejamento 

prolongado. Neste processo, os compostos orgânicos e azotados são 

eliminados por uma linha de tratamento com base em reactores com 

população bacteriana de três tipos diferentes: 

· Aeróbia heterotrófica para a eliminação da poluição carbonácea;  

· Aeróbia autotrófica para a oxidação da poluição azotada a nitratos; 

· Anaeróbia para a eliminação parcial, em zona anóxica, dos nitratos 

originados na zona arejada (FEUP, 2007).” 

A principal função da Lagoa Anaeróbia consiste na remoção substancial da 

matéria sólida em suspensão afluente à instalação proveniente das águas 

“negras” e “cinzas” provenientes das descargas de quartos do Complexo 

Iberostar. Deste modo, este volume elevado de carga leva a que o teor de 

oxigénio dissolvido seja bastante reduzido, mediante a digestão anaeróbia da 

matéria orgânica afluente, promovendo uma oxidação total em que pelo 

processo de sedimentação primária (Deposito1-2), proporcionam um 

“desbaste” acentuado da carga orgânica afluente, reduzindo assim, a carga a 

introduzir na unidade de tratamento a jusante. 
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O seu desempenho, em termos de remoção de CBO5, pode chegar facilmente a 

valores na ordem de 20% de redução, dependendo do tempo de retenção 

hidráulico.  

 

5.5.3. Tratamento secundário 

Esta fase de tratamento biológico, visa retirar a matéria orgânica 

biodegradável existente na forma coloidal, dissolvida ou suspensa, que não foi 

retirado através de tratamento primário. Este procedimento será obtido pelo 

processo de digestão aeróbica em baixa carga não aquecido, através de 

introdução do oxigénio necessário para a degradação biológica das fracções 

orgânicas contidas nas águas residuais fornecido pelo sistema de arejamento 

de difusores de bolha fina. Desta forma a água residual é colocada em contacto 

com o meio “rico” em microrganismos que vão metabolizar a matéria orgânica, 

retirando da fase líquida e incorporando na sua biomassa nutrientes como 

fósforo e azoto (Deposito 3).  

 

Figura 10: Depósitos de tratamento secundário 
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5.5.4. Tratamento após secundário 

A água bruta é retomada e bombeado a baixa carga (6 m3 / h) em um terceiro 

depósito, onde é submetido a um tratamento com um processo de purificação 

de oxidação orgânica tipo "natural" com arejamento prolongado, em que as 

substâncias poluentes orgânicas e nitrogenados na água de esgoto são 

transformadas em microrganismos, minerais, dióxido de carbono e os nitratos. 

Nesta sequência, para uma maior eficácia e afinação em complementaridade 

das etapas anteriores de tratamento, e pela exigência da qualidade da água 

tratada enviada ao meio receptor atendendo o uso previsto para o mesmo 

(espaço verde), neste propósito, utiliza-se o “MICROPAN COMPLEX”, um 

composto químico obtida através de processos biológicos naturais, constituídas 

por enzimas utilizada na degradação biológica optimizada de substratos 

orgânicos presentes nas águas residuais, sendo ideal para as estações de 

tratamento (melhora a formação de colónias de bactérias úteis) nos processos 

de activação biológica e limpeza de esgotos (redução de compostos de mau 

odor, tais como indol, escatol, Mercaptants etc.). Sendo assim, este processo 

irá garantir uma maior remoção de determinadas partículas dificilmente de se 

decantar após terem passado pelos tratamentos anteriores, melhora os 

parâmetros de saída considerando assim as exigências da lei.   

 

Figura 11: Sistema de Injecção de Complex Micropan 
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Figura 12: Mapa arquitectónico da Sistema de Tratamento 
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6. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES NA ÁREA DO PROJECTO 

O impacte ambiental define-se como o conjunto das alterações favoráveis e 

desfavoráveis (impacte positivo e impacte negativo) produzidas em 

parâmetros ambientais e sociais, numa determinada área, num 

determinado período de tempo, resultante da realização de um determinado 

projecto, comparadas com a situação que este ocorreria, nesse período de 

tempo e nessa mesma área, se o projecto em causa não tivesse acontecido. 

Nesse contexto, a sua implementação poderá originar impactes positivos e 

negativos como consequência directa da sua execução, no qual deverão ser 

potencializados, atenuados ou corrigidos, respectivamente, através de 

medidas adequadas para o efeito. 

Esses impactes acontecem em dois momentos, a saber: Durante a fase de 

construção e durante a fase de exploração. 

Os principais impactes de cada uma das fases da implementação do 

projecto foram identificados e resumidos a partir das características de cada 

componente do projecto e das condições ambientais do local de implantação 

e do meio envolvente, tendo em conta os seguintes descritores ambientais: 

· Águas superficiais, subterrâneas e marinhas; 

· Solos e uso do solo; 

· Ecologia; 

· Qualidade do ar; 

· Ambiente sonoro; 

· Paisagem; 

· Socio-economia. 

A análise e diagnóstico é o ponto crucial do estudo de impacte ambiental, 

permitindo a comparação de alternativas e facultando a optimização de 

soluções. 

Tratando-se de um projecto pré-existente, este estudo incidiu na elaboração 

de medidas de minimização de impactes mais adequadas aos descritores 

identificados. Estas medidas de mitigação dos impactes surgem como 

recomendações para a adopção de elementos estruturais e de gestão que 

conduzam a uma integração ambiental da ETAR e dos outros componentes 

do funcionamento do Complexo Turístico Iberostar. 
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Os impactes identificados resultam da transformação ou modificação dos 

factores ambientais, decorrentes da exploração do projecto. Em relação a 

fase de construção das infra-estruturas, a maior parte dos seus impactes já 

ocorreram em relação à modificação do terreno e à movimentação de 

terras. 

Além dos impactes negativos, a serem todos equacionados e corrigidos 

quando não evitados, o projecto apresenta impactes positivos de vária 

ordem.  

Para cada um dos descritores ambientais foram analisados os respectivos 

impactes associados, e para cada impacte identificado serão considerados 

os aspectos essenciais e determinantes, nomeadamente a ordem, o valor, a 

dinâmica, a zona de influência, os horizontes temporais e a natureza. 

 

6.1. Acções susceptíveis de provocar impactem no ambiente 

Fase de Construção 

Na fase de construção não são descritas as acções susceptíveis de causar 

impacte no ambiente, visto que, os impactes identificados resultam da 

modificação do terreno e da movimentação de terras, decorrentes da 

execução das obras anteriormente executadas. 

Fase de Exploração 

As acções do projecto que ocorrerão durante a fase de Exploração da ETAR, 

susceptíveis de provocar impactes no ambiente são as seguintes: 

 Produção de águas residuais tratadas; 

 Reutilização de águas residuais tratadas na rega de espaços verdes; 

 Produção de resíduos (lamas); 

 Circulação de veículos (sobretudo associada ao transporte de lamas e 

reagentes); 

 Emissão difusa de poluentes gasosos, nomeadamente compostos 

odoríferos; 

 Emissão de ruído associado ao funcionamento dos equipamentos; 

 Descarga de águas residuais não tratadas – situações de emergência 

e avarias. 
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6.2. Impactes nas águas superficiais, subterrâneas e marinha 

Na fase de exploração da Estação de Tratamento de Águas Residuais poderá 

acontecer situações de acidente e avaria, em que haverá afectação da 

qualidade da água do meio receptor devido à descarga de emergência de 

efluente bruto (sem qualquer tratamento) ou sem o nível de tratamento 

exigido. Esse impacte é considerado negativo, directo, significativo. 

No entanto, há ocorrência de impactes positivos em relação a esses 

descritores, visto que anteriormente havia possibilidade, nas altura de 

maior produção de águas residuais (lotação do hotel), de ocorrência de 

despejos no meu receptor natural, porque o estabelecimento hoteleiro não 

dispunha de condições para dar vazão à toda a água produzida. Esses 

impactes serão considerados positivos, directo e significativos. 

 

6.3. Impactes no solo e uso do solo 

Os impactes no solo foram resultantes da execução das obras da construção 

da ETAR. Enquanto na fase de exploração não são expectáveis impactes 

significativos sobre esse factor ambiental. 

Há possibilidade de ocorrência de impacte positivo e negativos devido à 

reutilização das lamas, visto que as lamas resultantes do tratamento das 

águas residuais poderão ser utilizadas na fertilização de solos agrícolas, se 

as lamas forem dadas um tratamento adequado os impactes serão 

positivos, caso contrário serão negativos. 

 

6.4. Impactes na ecologia 

Na fase de exploração da ETAR, em relação à ecologia do local de 

implementação do projecto, a rega dos espaços verdes com as águas 

residuais tratadas, poderá afectar e alterar as comunidades florísticas e 

faunísticas associadas ao meio receptor, caso não seja feita uma 

monitorização das águas residuais tratadas antes de serem utilizadas na 

rega. 

O funcionamento de órgãos e equipamentos, circulação de veículos e 

presença humana são meios de produção de efeitos perturbativos que pode 
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afectar espécies faunísticas existentes nas imediações do local. Esses 

impactes podem ser considerados negativos e pouco significativos. 

 

6.5. Impactes sobre a qualidade do ar 

A qualidade do ar é boa na área em estudo, devido à ausência de fontes 

poluidoras, existe um bom fluxo do vento, cuja velocidade é considerável na 

maior parte do ano. 

Na fase da implementação do projecto, a qualidade do ar foi afectada, 

ocorrendo impactes negativos dada à emissão de poeiras (circulação de 

veículos no transporte de materiais necessários às construções), afectando 

os trabalhadores embora com efeitos temporários e pouco significativos. 

Pode-se considerar também as emissões de gases de combustão (sobretudo 

o NOx, CO e partículas provenientes de veículos de transporte de materiais 

necessários às construções e motores de equipamentos envolvidos nas 

obras).Estes impactes foram de carácter temporário e pouco significativo. 

Na fase de exploração, tendo em conta que uma das características da 

ETAR é a produção de odores e de compostos orgânicos voláteis (COV), 

resultantes da degradação da matéria orgânica presente nas águas 

residuais, considera-se como um potencial impacte negativo na qualidade 

do ar, se não forem tomadas as medidas adequadas. Esses impactes serão 

negativos, directo, permanente e significativos. 

 

6.6. Impactes sobre o ambiente sonoro 

Os impactes mais relevantes sobre o ambiente sonoro aconteceram na fase 

de construção da ETAR, por algumas actividades desenvolvidas durante o 

período de funcionamento das obras e pela movimentação de viaturas e 

pessoas no fornecimento e escoamento de materiais destinadas as obras. 

Relativamente ao tráfego de veículos pesados acredita-se que os impactes 

foram negativos temporários e pouco significativos, visto que no local existe 

um estabelecimento hoteleiro que albergas centenas de pessoas. 

Na fase de exploração, os impactes causados pelos ruídos, serão originados 

pelo funcionamento de alguns equipamentos na Estação de Tratamento de 

Água Residuais. Esses impactes serão considerados negativos, permanentes 

e pouco significativos. 
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6.7. Impactes sobre a paisagem 

Presença física da Estação de Tratamento de Aguas Residuais – introdução 

de novos elementos que podem gerar uma nova percepção visual da 

paisagem, dependente das características morfológicas, volumétricas e 

cromáticas da ETAR, do meio receptor e da existência de potenciais 

observadores e sua aceitação. Os impactes relacionados com esse descritor 

serão considerados negativos, directo, permanente e pouco significativos. 

 

6.8. Impactes sobre o meio socioeconómico 

Na fase da pré-concebida de construção houve alguns impactes sobre a 

socio-economia tanto negativos como positivos. A Circulação de veículos 

afectos à obra afectou a qualidade de vida das pessoas devido ao aumento 

dos níveis de ruído e vibrações, assim com a afectação do tráfego e 

segurança rodoviária. Mas houve impactes positivos, visto que criou-se 

alguns postos de trabalho para a população local durantes a fase de 

construção da ETAR. 

Os impactes negativos considerados foram indirectos e relacionam-se com o 

potencial aumento do tráfego de veículos, com incidência ao nível da 

qualidade do ar, do ambiente sonoro. 

Em relação ao funcionamento da ETAR os impactes são considerados 

positivos, visto que a reutilização das águas residuais na rega de espaços 

verdes, alterará a qualidade ambiental da zona (aumento de espaços 

verdes) e, consequentemente, a qualidade de vida e saúde pública das 

populações atingidas. Podemos ter também impactes positivos com 

alteração do uso da água (anteriormente não tinha qualquer uso), 

potenciação de actividades turísticas e outras actividades lucrativas. 

Em relação ao funcionamento e manutenção da Estação de Tratamento de 

Aguas Residuais, haverá a criação de emprego, que pode ser de preferência 

local. Esses impactes serão positivos, permanentes e significativos 

Tabela 1:Resumo dos impactes durante a fase de exploração 

Descritor Origem dos impactes Impactes 

Águas superficiais, 
subterrâneas e marinha 

Acidentes e Avarias no 
processo de tratamento 

Contaminação das 
águas subterrâneas, 

superficiais e marinha 

Solo e uso do solo Reutilização das lamas Contaminação do solo; 
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Fertilização dos solos. 

Ecologia 

Rega dos espaços 
verdes com água 
tratada; 

Presença humana, 
circulação dos veículos, 

funcionamento dos 
equipamentos. 

Afectação da 
comunidade florística e 
faunística local a ser 

regada. 
Afugentamento das 

espécies faunísticas. 

Qualidade do ar 

Funcionamento da 
ETAR, com produção de 
odores e de compostos 

voláteis. 

Afectação de qualidade 
do ar e consequente a 
sua pública. 

Ambiente sonoro 

Funcionamento de 

algumas componentes 
da ETAR. 

Aumento dos níveis de 

ruído e perturbação dos 
trabalhadores e 

hóspedes do hotel. 

Paisagem 

Presença física da ETAR Interferência na 

percepção visual da 
paisagem. 

Socio-economia 

Reutilização das águas; 
Alteração do uso da 
água. 

Aumento dos espaços 
verdes, melhoria da 
qualidade de vida e 

saúde pública 

 

 

7. MEDIDAS MINIMIZADORAS E/OU COMPENSATÓRIA DOS IMPACTES 

7.1. Introdução 

Este capítulo tem por objectivo, apresentar as medidas mitigadoras e/ou 

compensatória dos impactes directos e indirectos sobre a área e a sua 

vizinhança, causados pela implantação e exploração do projecto em causa. 

A minimização dos impactes gerados durante a fase de exploração será 

alcançada através de diversos factores, designadamente o rigor na 

exploração do projecto, o cumprimento rigoroso da legislação ambiental em 

vigor, a aplicação criteriosa das recomendações deste estudo, bem como o 

cumprimento de normas e procedimentos de segurança. 

O programa de informação e sensibilização deverá ser desenvolvido, 

dirigido às pessoas que directas ou indirectamente são influenciadas pelo 

projecto o que diz respeito às boas práticas e gestão ambiental adequada. 

Face a multiplicidades de intervenções, procurou-se apresentar um conjunto 

de medidas com vista a implementação de políticas ambientais, visando a 
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prevenção e/ou correcção dos impactes e sempre que possível a 

maximização dos impactes positivos. 

 

7.2. Minimização dos impactes durante a fase de exploração 

Com vista à implementação de estratégias para preservar a qualidade 

ambiental, propõe-se a adopção de um conjunto de medidas exequíveis, 

enumerando-se de seguida as mais importantes: 

7.2.1. Adequada gestão das lamas, reagentes e outros resíduos 

Deverá providenciar um local, de preferência afastado do estabelecimento, 

para o tratamento das lamas resultantes do tratamento das águas 

residuais. As lamas, depois de tratadas, podem ser utilizadas na agricultura, 

ou na fertilização dos espaços verde do hotel, seguindo as orientações de 

um técnico da área da agricultura. 

Assegurar a minimização das quantidades finais de lamas produzidas 

através da optimização do processo de tratamento e da implementação de 

um sistema de gestão das quantidades de lamas produzidas. 

 Assegurar o correcto armazenamento e manuseamento dos produtos 

químicos utilizados na ETAR, nomeadamente os reagentes. 

 Proceder a uma adequada estabilização das lamas, de forma a 

diminuir a formação de odores. 

 O transporte de lamas da ETAR deverá ser efectuado de modo a que 

não haja derrame. 

O armazenamento dos outros resíduos no estabelecimento antes de serem 

transportados para o destino final, deverá cumprir os seguintes requisitos:  

▪ Estar armazenados em separado, em contentores resistentes, 

seguros e devidamente etiquetados por grupo de resíduos; 

▪ Dispor de instalação com uma localização adequada de modo a não 

incomodar os clientes; 
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7.2.2. Solo e uso do solo 

Tendo em conta que os impactes identificados na fase de exploração sobre 

o solo e uso solo foram a contaminação do mesmo devido à reutilização das 

lamas na fertilização dos solos, recomendamos a seguinte medida de 

mitigação para esse impacte: fazer uma análise adequada das lamas para 

saber a quantidade de nutriente que contém, antes de ser utilizada como 

fertilizante. 

 

7.2.3. Ecologia 

Para evitar alterações na ecologia, ou seja na fauna e flora, nas zonas que 

serão regadas com a água residual tratada, deverá ser feita uma 

monitorização frequente das águas tratadas, conforme estabelecido no 

capítulo sobre a monitorização. 

Recomenda-se a introdução, para além das espécies que se adaptam ao 

local, também algumas espécies endémicas, para além de ser uma mais-

valia para o estabelecimento, utilizando-os como um produto turístico, e 

também tornando o local de elevada qualidade ambiental. 

Instalar sistemas de alarme e detecção de situações de funcionamento 

anómalo do equipamento e da afluência de caudais com cargas poluentes 

muito elevadas. 

 

7.2.4. Qualidade do ar 

Durante a fase de exploração da ETAR, são pouco importantes os impactes 

negativos que serão gerados na envolvente da estação de tratamento pelas 

poeiras e as emissões de poluentes voláteis, não se prevendo qualquer 

efeito cumulativo nos índices de empoeiramento. 

Assim sendo, recomenda-se que os funcionários da ETAR sejam sujeitos a 

utilização de equipamentos de protecção individual, nomeadamente as 

máscaras, protegendo os mesmos dos poluentes voláteis. 

A zona da EATR deve ser de acesso restrito ao pessoal da administração da 

mesma. 

 

7.2.5. Paisagem 

Durante a fase de exploração, a gestão do empreendimento pela sua 

natureza ecológica, levará em conta as inovações tecnológicas garantindo 
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melhores índice de funcionalidades e conforto, minimizando eventuais 

impactes negativos e salvaguardando a rentabilidade económica. 

No que respeita aos impactes visuais, referente a importância ou gravidade 

de alterações que se produzem na qualidade dos recursos visuais, como 

resultado de actividades ou usos de solos na paisagem, não são 

significativos, pois a infra-estrutura prevista é de pequena dimensão e 

encontra instalado/implementado numa zona de pouca frequência de 

pessoas/turistas. Neste contexto, como medida de minimização dos 

possíveis impactes na paisagem, dizem respeito à plantação de algumas 

espécies arbóreas ao longo do contorno das infra-estruturas de modo a 

enquadrá-las na paisagem envolvente. 

Manutenção dos espaços verdes, através da utilização de plantas endémicas 

locais adjacentes, com o objectivo de contribuir para mais-valia em termos 

de produto turístico para o estabelecimento hoteleiro, tornando o local de 

elevada qualidade ambiental. 

 

7.2.6. Ambiente sonoro 

Mesmo sabendo que não haverá a necessidades de grandes medidas de 

redução de ruídos, tendo em conta que não haverá utilização de 

equipamentos acústicos, o estudo propõe a adopção de medidas no intuito 

de reduzir o ruído produzido pelo funcionamento de alguns equipamentos 

na ETAR, nomeadamente a bombagem de água, contribuindo também para 

a redução dos níveis sonoros no ambiente onde circulam as 

pessoas/turistas. 

Neste sentido, caso seja necessário a utilização de electrobomba, este 

esteja dentro de um compartimento fechado para que o ruído seja o mínimo 

possível. 

Qualquer outro equipamento a ser utilizado na ETAR, dever obedecer a 

legislação sobre os ruídos em vigor no país, ou seja, garantir que o 

equipamento utilizado cumpre as normas legais de funcionamento no que 

respeita às emissões sonoras, procedendo à sua manutenção periódica. 

 

7.2.7. Sensibilização e informação ambiental 

Considerando a fragilidade dos ecossistemas naturais, resultantes das 

condições ecológicas e ambientais local, bem como os condicionalismos 

socioeconómicos descritos neste estudo, deverão ser tomadas um conjunto 

de medidas visando a defesa e preservação do ambiente envolvente «boas 
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práticas aconselhadas para uma adequada diminuição ou correcção dos 

impactes ambientais». 

Medidas serão tomadas com vista a sensibilização dos utentes na 

perspectiva da utilização sustentável do ambiente, na medida de mudar a 

atitude e o comportamento das pessoas pela valorização dos espaços 

naturais e o meio ambiente. 

Os trabalhadores da ETAR devem seguir uma série de regras para que a 

mesma funcione da melhor forma possível: 

 Devem usar sempre os Equipamentos de protecção individual; 

 Devem ser formados/sensibilizados sobre os riscos da contaminação 

do solo, caso haja derrame de água residuais não tratadas; 

 Devem estar sensibilizados para o perigo de não utilizar os 

equipamentos de protecção individual, nomeadamente, as máscaras; 

 Os funcionários devem estar por dentro dos procedimentos a 

implementar nas situações de paragem acidental de equipamentos, 

assegurando a optimização das condições de exploração da ETAR 

nestes períodos. 

 

7.3. Análise de riscos 

Tendo em conta uma análise preliminar de riscos, fez-se um levantamento 

exaustivo de todos os possíveis perigos, que teve como base a observação 

das zonas de trabalho, operações e funcionamento no geral. 

O quadro a seguir indica os possíveis riscos considerados mais relevantes 

na fase de exploração da Estação de Tratamento de Aguas residuais, bem 

como as medidas de minimização desses riscos: 

Tabela 2 - Riscos da exploração, potenciais efeitos e medidas de minimização 

Factores de risco Potenciais efeitos 
Medidas de 

Minimização 

Desvio da qualidade e 

quantidade dos caudais 
efluentes à ETAR, face 
às bases de 

dimensionamento 

Afectação do nível de 

tratamento, com 
efeitos na qualidade da 
água tratada 

Implementação de um 

plano de monitorização 
do caudal afluente; 
introdução de sistema 

de detecção e alarme 
de situações de 
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elevadas cargas 
poluentes 

Rotura ou danificação 
de energia eléctrica 

Efeitos negativos na 
qualidade do efluente 

descarregado, fugas de 
efluentes não tratados 

Adequado 
dimensionamento das 

estruturas de betão 

Falha de energia 
eléctrica 

Efeitos negativos na 
qualidade do meio 

receptor, descarga de 
efluente não tratado ou 
sem qualidade 

necessária 

Existência de grupo 
gerador de emergência 

ou outras fontes de 
energia que garantam o 
funcionamento das 

instalações da ETAR 

Paragem momentânea 

ou avaria dos 
equipamentos do 

processo de tratamento 

Efeitos negativos na 

qualidade do meio 
receptor, descarga de 

efluente não tratado 

Programação adequada 

da paragem da ETAR 
para efeitos de grandes 

manutenções e 
implementação das 
medidas adequadas, 

definição prévia dos 
procedimentos a 

implementar nas 
situações de paragem 
acidental de 

equipamentos. 

Armazenamento de 

sustâncias químicas 
inflamáveis, formação 

de concentrações 
elevados de compostos 
odoríferos 

Emissão de odores e 

incomodidade da 
população próxima da 

ETAR 

Verificação periódica 

dos equipamentos, 
colocação de sistemas 

de detecção de fugas 
nos tanques de 
armazenamento de 

substâncias químicas. 

Derrame de lamas e 

reagentes ou outros 
produtos químicos no 

interior das instalações 
do estabelecimento 
hoteleiro 

Contaminação dos 

solos e/ou águas 
subterrâneas e 

superficiais. 

Adequado 

condicionamento das 
cargas transportadas. 

 
 

 
Tabela 3: Resumo das medidas de mitigação durante a fase de exploração. 

Descritor Medida de minimização 

Solos e uso do solo 
- Fazer uma análise adequada das lamas, antes 
de serem usadas como fertilizantes. 

- Dar um tratamento adequado às mesmas. 

Ecologia 

-Monitorização frequenta das águas de rega, 

para saber as componentes da mesma, de 
modo a evitar das na componente florística. 
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- Introdução de espécies endémicas para 
valorizar a ecologia local. 

- Instalar sistemas de alarme e detecção de 
situações de funcionamento anómalo do 

equipamento e da afluência de caudais com 
cargas poluentes muito elevadas. 

Qualidade do ar 

- Recomenda-se que os funcionários da ETAR 
sejam sujeitos a utilização de equipamentos de 
protecção individual, nomeadamente as 

máscaras, protegendo os mesmos dos 
poluentes voláteis. 

- A zona da EATR deve ser de acesso restrito ao 
pessoal da administração da mesma. 

Paisagem 

- Plantação de algumas espécies arbóreas ao 
longo do contorno das infra-estruturas de modo 
a enquadrá-las na paisagem envolvente; 

- Manutenção dos espaços verdes. 

Ambiente sonoro 

- Caso seja necessário a utilização de 

electrobomba, este esteja dentro de um 
compartimento fechado; 

- Garantir que o equipamento utilizado cumpre 
as normas legais de funcionamento no que 
respeita às emissões sonoras. 

Sensibilização e 

informação ambiental 

Referente aos trabalhadores: 
- Devem usar sempre os Equipamentos de 

protecção individual; 
- Devem ser formados/sensibilizados sobre os 

riscos da contaminação do solo, caso haja 
derrame de água residuais não tratadas; 
- Devem estar sensibilizados para o perigo de 

não utilizar os equipamentos de protecção 
individual, nomeadamente, as máscaras; 

- Os funcionários devem estar por dentro dos 
procedimentos a implementar nas situações de 
paragem acidental de equipamentos, 

assegurando a optimização das condições de 
exploração da ETAR nestes períodos. 

Lamas, reagente e outros 
resíduos 

- Providenciar um local, de preferência afastado 
do estabelecimento, para o tratamento das 

lamas; 
- As lamas podem ser utilizadas na agricultura, 
ou na fertilização dos espaços verde do hotel, 

seguindo as orientações de um técnico da área 
da agricultura; 

- Assegurar a minimização das quantidades 
finais de lamas produzidas através da 

optimização do processo de tratamento; 
- Assegurar o correcto armazenamento e 
manuseamento dos produtos químicos 
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utilizados na ETAR; 
- Proceder a uma adequada estabilização das 

lamas, de forma a diminuir a formação de 
odores; 

- O transporte de lamas da ETAR deverá ser 
efectuado de modo a que não haja derrame; 
- Outros resíduos devem estar armazenados 

em separado, em contentores resistentes, 
seguros e devidamente etiquetados por grupo 

de resíduos; 
- Dispor de instalação com uma localização 
adequada de modo a não incomodar os 

clientes. 

 
 
 

8. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

8.1. Introdução 

A elaboração do plano de acompanhamento e monitorização ambiental é 

tida como o indicador das directrizes a adoptar para a exploração que 

revelam necessários. 

No âmbito das medidas ambientais propostas no presente Estudo de 

Impacte Ambiental, recomenda-se ainda a realização de vários programas 

de monitorização (medições) para acompanhar a evolução de alguns 

factores críticos, ficando assim assegurado o melhor tratamento possível 

das afectações sobre o ambiente. 

O plano de monitorização recairá, fundamentalmente, sobre os parâmetros 

ecológicos ambientais (físicos e biológicos). A monitorização dos descritores 

ambientais considerados de extrema importância para esta ETAR, terá 

necessariamente incluir: 

 Monitorização da qualidade do ar/emissão de odores; 

 Monitorização da qualidade da água a ser utilizado na rega; 

 Sistemas de eliminação dos resíduos (lama). 

 

8.2. Qualidade do ar/emissão de odores 

De acordo com o tipo de infra-estrutura em causa e com a análise de 

impactes efectuada, considera-se relevante delinear e implementar um 
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programa de monitorização da qualidade do ar que incidirá, essencialmente, 

sobre as potenciais emissões de compostos odoríferos. Este programa 

incidirá sobre a fase de arranque e de exploração da ETAR. 

a) Parâmetros a monitorizar 

Considera-se que o plano de monitorização deverá incluir as concentrações 

de sulfureto de hidrogénio e amoníaco no local de trabalho. Sempre que se 

registarem queixas ou reclamações por parte dos hóspedes considera-se 

necessário que se proceda a estudos ou a análises que permitam avaliar a 

incomodidade provocada pela emissão de odores. 

b) Locais de amostragem 

Relativamente à monitorização das concentrações de sulfureto de 

hidrogénio e amoníaco no ambiente exterior, os locais de amostragem 

deverão ser definidos pela gestão da ETAR. 

c) Frequência 

A periodicidade de recolha das amostragens deverá ser definida, atendendo 

o funcionamento da ETAR ao longo da sua exploração.  

Relativamente à avaliação de incomodidade devida à emissão de odores 

recomenda-se a realização de uma campanha ao longo do funcionamento e 

da vida útil da ETAR no seu regime normal, para verificar a existência, ou 

não, de situações de incomodidade e a sua severidade. A realização de 

eventuais campanhas adicionais ou de outro tipo de análise estará 

dependente da eventualidade de virem a ser recebidas queixas ou 

reclamações por parte dos hóspedes e funcionários. 

 

8.3. Qualidade da água 

Tendo em conta o tipo de obras em causa e a avaliação de impactes 

efectuado considera-se importante desenvolver um plano de monitorização 

da qualidade da água durante a fase de exploração da mesma. 

Assim, durante as fases de exploração da ETAR considera-se que o plano de 

monitorização da qualidade da água deverá assegurar o controlo ou 

monitorização em duas situações: A necessidade de controlar a qualidade 

do efluente final tratado, de acordo com obrigação legal ao abrigo do que é 

requerido no Decreto-Lei nº7/2004. O controlo da qualidade do caudal 

afluente à ETAR, por forma a avaliar a eficiência do processo de tratamento 

e monitorizar a qualidade do caudal afluente. 
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a) Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar na qualidade do caudal afluente e na qualidade 

do efluente tratado deverão incluir, sem prejuízo de outros que se vierem a 

considerar relevantes. 

Os parâmetros requeridos legalmente (carência bioquímica de oxigénio 

(CBO5), carência química de oxigénio (CQO) e sólidos suspensos totais 

(SST)). E, outros parâmetros considerados relevantes, para avaliar 

eventuais impactes na qualidade do meio receptor, tais como os coliformes 

fecais. 

Relativamente à monitorização da qualidade da água no meio receptor, a 

lista de poluentes a medir, dever-se-á ser definida, pelas entidades 

competentes nesta matéria. 

b) Locais de amostragem 

Os locais de amostragem dos caudais afluentes e do efluente tratado 

deverão corresponder, no mínimo, respectivamente, a um ponto à entrada 

da ETAR e outro à saída do efluente. 

c) Periodicidade da realização da amostragem 

Relativamente à periodicidade da realização da amostragem desde já se 

refere o que a este respeito se encontra estabelecido que dure entre 1 a 6 

meses. Relativamente à monitorização da qualidade do caudal afluente 

recomenda-se uma periodicidade semelhante à que for assumida para a 

monitorização do efluente descarregado. 

 

8.4. Resíduos (lamas) 

Relativamente às lamas, considerou-se apenas necessário implementar um 

plano de monitorização durante todas as fases de exploração da ETAR. 

No que respeita aos diversos resíduos susceptíveis de virem a ser 

produzidos durante a exploração da ETAR, preconiza-se apenas a realização 

de campanhas de monitorização da qualidade das lamas produzidas. Tal 

como referido anteriormente, as lamas que vierem a ser produzidas na 

ETAR poderão ter dois destinos finais possíveis: aplicação em solos 

agrícolas/áreas verdes ou deposição na lixeira municipal. 

a) Parâmetros a monitorizar 
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Os parâmetros a monitorizar serão, certamente, diferentes consoante se 

considere o destino final, na lixeira ou valorização agrícola. 

 

 

 

 

9. LACUNAS DE CONHECIMENTO  

A decorrer da realização deste relatório de Impacte Ambiental, foram 

encontradas algumas lacunas na obtenção de informação relativa a 

determinados descritores ambientais. Assim as falhas de informação ou 

abordagens superficiais sobre alguns temas são consideradas lacunas. 

As principais lacunas identificadas são apresentadas a seguir: 

a) Solos - a maior parte das informações disponíveis relacionada com os 

usos de solos na ilha de Boa Vista, não existem informação 

sistematizada relacionada a poluição dos solos e potenciais erosivos.  

b) Os dados meteorológicos existentes não permitem estabelecer 

correctamente as condições de dispersão atmosférica para a região 

em estudo; 

c) Águas - não existem mecanismos sistemáticos de seguimento da 

variação da quantidade e qualidade das águas subterrâneas e 

superficiais da região;  

d) Qualidade do ar - sobre este descritor não existe qualquer tipo de 

informação. O seu seguimento resume-se a parâmetros climáticos 

básicos: temperatura, ventos e humidade relativa. Dados sobre gases 

de efeito de estufa não são acompanhados, embora tenham sido 

estimados em 1995 com a elaboração do primeiro inventário nacional 

de gases com efeito de estufas em Cabo Verde; 

e) Ruído – Apesar de existência da legislação sobre o ruido, não existe 

estudos específico sobre este descritor, tanto na zona de projecto e 

em toda a ilha. É de grande interesse a produção de mapas de ruído 

a nível nacional, que certamente servirá de suporte na realização de 

outros estudos de interesse público.  
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f) Os parâmetros agro-ecológicos mostram-se alteradas ao logo dos 

anos, como consequência das mudanças climáticas, pelo que há uma 

necessidade da actualização da Carta de Zonagem Ecológica. 

Reporta-se ainda, algumas lacunas de informação referente a determinados 

descritores ambientais, na medida que em alguns casos não existem 

legislação em vigor que sirvam de orientações técnicas e científicas. No 

entanto, avalia-se que estas lacunas de conhecimento não impediram uma 

avaliação íntegra dos impactes ambientais associados ao projecto. 

 
 

10. CONCLUSÕES 

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Complexo turístico 

Iberrostar faz parte de uma estratégia do promotor em proporcionar uma 

melhoria substancial na qualidade de saneamento do empreendimento, com 

base nos elementos do anteprojecto e nos estabelecidos, tais como em 

conformidade com a legislação em vigor e a análise da situação do meio 

físico, socio-económico e natural, considerando as diferentes fases, 

realçando as mais-valias introduzidas em concordância com os objectivos 

do promotor. 

Dada a reduzida dimensão e tratando-se de um projecto pré-concebida, não 

se prevê alterações nas condições climáticas locais, pelo que se considera 

os impactes como nulos. No entanto, pela análise de outros descritores 

concluiu-se que algumas variáveis ambientais, designadamente a ma 

qualidade do ar poderá ser afectada. Contudo, com a utilização do produto 

Micropan Complex, este actua na redução de alguns compostos químicos 

causadores de maus odores, neste sentido os impactes negativos gerados 

serão de baixa magnitude, pouco significativos e temporários.  

O estudo revelou que os impactes ambientais negativos importantes se 

relacionam com a fauna local, dada a localização do empreendimento e 

atendendo a possibilidades de interacção directo dos mesmos, más as 

medidas propostas, superará esses factos tendo em atenção a pequena 

dimensão ETAR, que por conseguinte a sua frequente monitorização. 

Depara-se que na área do projecto não ocorrem valores geológicos 

excepcionais do ponto de vista científico ou educacional. Neste contexto, 

concluiu-se também que os impactes ao nível da geologia e geomorfologia 

podem ser considerados temporários, pouco significativos tendo em atenção 

que as primeiras intervenções da implantação antecedem o estudo em 

causa.  
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Concluiu-se que a implementação do projecto cumpre os objectivos 

definidos no decreto-lei de 6 de Março, adequando as exigências da 

qualidade ambiental, incorporando uma mais-valia e oportunidade para a 

sua valorização, sendo assim a Iberosta Club Boa Vista irá realçar 

repercussões positivas e atractivos com vantagens competitivas na região. 

 

 

 

Da avaliação efectuada e das medidas de mitigação dos potenciais impactes 

negativos e positivos resultantes da exploração da “ETAR-Iberostar” 

reforçado ainda as vantagens socio-económicas e competitividade turística 

da ilha de Boa Vista, entre outros aspectos visando a importância do 

projecto anteriormente referidos, recomenda-se a sua aprovação pelas 

entidades competentes. 
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12. ANEXOS 

 Análises da água residual do Iberostar Club Boa Vista 

 Planta de localização da área do projecto; 

 





 

 
MOD/prot. Carta intestata 2014 v3   Pagina 1 di 1 

  

CLIENTE: Hotel Iberostar 

NOME DELL'OPERATORE: Alessandro Pezzucchi 

Data: 28/11/14 Descrizione campione: Acque reflue 

                       
PARAMETRI VALORI UNITA' 

COD  484 mg/l 

                        
     

    
   

  

NOTE 

  

 

mailto:info@eurovix.it
mailto:eurovix@messaggipec.it





