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RESUMO 

O golfe é considerado, hoje em dia, uma modalidade de grande impacto social, económico e ambiental. 

Assim, nesta dissertação procedeu-se a uma breve revisão da situação mundial do golfe, passando pela 

história da modalidade, tentando perceber as suas origens, a sua evolução até ao traçado dos modernos 

campos de golfe. Deste modo, podemos dizer que se encontra associada à actividade golfista uma 

grande movimentação de capital que, em muitos casos, constitui a principal fonte de riqueza da economia 

local. A nível ambiental torna-se importante integrar o campo de golfe na paisagem envolvente, 

promovendo a sustentabilidade ecológica, através de medidas de gestão dos recursos naturais 

adequadas. A vegetação presente na envolvente de um campo de golfe em Portugal (caso de estudo) 

também foi particularmente abordada, bem como o enriquecimento da componente visual e ecológica 

(aumento da biodiversidade)  do campo, através da implantação de bordaduras vegetais constituídas por 

herbáceas e pequenos arbustos, nas áreas envolventes. Assim, para que a proposta de alteração 

apresentada coincida com as preferências dos utilizadores do campo em estudo, sendo, deste modo, 

aceite pelos mesmos, foi realizado um inquérito onde se  apuram as predilecções dos jogadores no que 

diz respeito ao traçado, continuidade, variedade, densidade, cor e alturas da vegetação. 
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ABSTRACT 

Golf is considered, today, as a model of great social impact, economic and relaxation. Thus, in this essay 

we proceded with a brief review of the world situation of golf, passing through it´s history as it´s model, 

trying to understand it´s origins, it´s evolution until the design of today’s model golf clubs. In this way, we 

can say that the association found with the activity of golf, a huge movement of capital, that, in many 

instances constitutes the main source of wealth for the local economy. As for the level of natural scope it 

becomes important to integrate the golf club with the evolving scenery, promoting the ecologic 

sustainability via the management of available natural sources. The present vegetation in the development 

of a golf club in Portugal (study in case) also was particularly taken in consideration, not only as a visual 

ecological enrichment (as an increase in greenery) of the field through the implantation of green areas with 

leaf plants as well as small shrubs, within these areas. Thus, in order that the proposed alteration 

presented here, coincide with the preference of the users  players and or members of the club in this study 

and being accepted by the same a study was conducted with emphasys on the players preferences as in 

respect to the design, continuity, diversity, density, color and hight of the greenery. 
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EXTEND ABSTRACT  

This essay is within a study of a golf theme, putting emphasys on some topics such as scenery and the 

environment. 

Thus, it is important to return to the beginning of its idea in order to understand its evolution until today, not 

only as the way the game is played and its rules, but also in the design of the field. 

On an economical level, golf also performs an important role. Thus, it becomes fundamental to understand 

the economical impact on the local, national and world economy. 

In relation to the scenery that surrounds the field, wich is the basis of this work, it becomes necessary to 

use a theme that puts down in essential aspects its maintenance, namely an environmental education, its 

social impacts associated with the game of golf and the measures taken to minimize any damages. 

Thus, the sustainable development of the golf club should be analyzed as a process with focus on 

correctly managing the natural resources. This way, it is extremely important that the human intervention 

promotes this sustainable management, through proper pratical means and ways in order to make this 

sport compatible with the adaptation of the flora and climatic alterations. 

As a central focus within this work, we must consider the acceptance (or not) of golf players, the 

implementation of green zones within and burrounding the field in such ways as to enrich this space, in a 

visual manner as well as biodiversity of natural zones. 

As such, we will use a series of questions with the players who do practice this sport at Campo de Golf a 

Quinta do Peru, in Azeitão, wich will constitute,  in this way, a study case for this essay. 

Thus, a project was developed wherein the acquired results where introduced, after statistical analyses, 

obtained via the refered questionnaire. 

And so, exploring the said described views related to Campo de Golf a Quinta do Peru and reached 

certain conclusions, we proceded to present a proposal modification, as shown in the following plan, wich 

is part and parcel of this essay. 
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1- INTRODUÇÃO 

O golfe é um dos desportos existentes  que é conhecido a nível mundial. É um desporto que é jogado 

num vasto terreno (“link”) cortado de obstáculos (ribeiros, muros, etc.), no qual se fazem de nove a 

dezoito buracos (“holes”), com dez centímetros de profundidade, que distanciam de cem a quinhentos 

metros uns dos outros (distâncias irregulares), mas colocados de maneira que  o último buraco fique 

próximo do primeiro. O jogador, com auxilio do seu “club” (taco), deve fazer entrar sucessivamente em 

cada buraco  uma pequena bola de borracha endurecida. Contudo, ele dispõe não apenas de um “club”, 

mas de um certo número de “clubs”, de formas variadas que são conduzidas pelo seu ajudante ou 

“caddie” ( Lello e Lello, 1980). 

Assim, é importante recuar até aos primórdios da modalidade para perceber a sua evolução até à 

actualidade, não só ao nível das regras e formas de jogo, mas também quanto ao traçado do desenho do 

campo. 

A nível económico, o golfe também desempenha um papel importante. Deste modo, torna-se fundamental 

perceber o potencial económico que o mesmo representa nas economias nacional e mundial.  

Hoje em dia a construção de um campo de golfe é um negócio rentável, tanto pelo desenvolvimento 

turístico, como pela actividade em si. Todavia, qualquer empresa que se proponha iniciar um negócio na 

área do golfe deve ter uma situação financeira estável, quer pelo grande investimento inicial, quer pela 

longo prazo de recuperação do capital investido. 

O golfe constitui também, numa perspectiva social, um desporto multicultural, dado que é praticado por 

pessoas de todas as idades, do sexo feminino e masculino e de qualquer parte do mundo. Contudo, não 

podemos dizer que se trata de um desporto acessível a qualquer pessoa, pois é também bastante 

dispendioso, pelo que os seus praticantes pertencem, na sua maioria, a classes sociais elevadas 

(Edmund et al., 2005). 

Numa componente estética e ecológica podemos dizer que o golfe é um desporto ideal para quem gosta 

de desfrutar a natureza e de estar ao ar livre, de apreciar vistas deslumbrantes e respirar ar puro. Trata-

se de um desporto onde se assiste, constantemente, a mudanças de cor, cenário e experiências 

(Edmund et al., 2005). 

É de salientar ainda o impacto visual que um campo de golfe provoca no ambiente onde está inserido, 

uma vez que, caso esteja implantado correctamente, permite, num ambiente urbano, a criação de novas 

áreas verdes de grande dimensão, e num ambiente rural realçar o carácter da paisagem. Nos dois casos 

um campo de golfe proporciona uma melhoria da qualidade ambiental: a nível rural através da 
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manutenção da vida selvagem, e a nível urbano pela criação de corredores verdes e consequentemente 

o aparecimento de novos nichos ecológicos (Ramalho e Silva, FPG,2002). 

Relativamente à paisagem que envolve o próprio campo, que será a base de todo este trabalho, torna-se 

necessário efectuar uma abordagem temática que assenta em aspectos essenciais à manutenção da 

mesma, nomeadamente a educação ambiental num campo de golfe, os impactes associados à prática do 

golfe e as medidas de minimização dos mesmos.   

Deste modo, o desenvolvimento sustentável de um campo de golfe deve ser analisado como um 

processo, cujo objectivo é assegurar um correcta gestão dos recursos naturais. Assim, é extremamente 

importante que a acção humana promova essa gestão sustentável, através de medidas e práticas 

adequadas, de forma a compatibilizar esta actividade desportiva com a adaptação das espécies vegetais 

às alterações climáticas. 

A palavra “ desporto” vem do vocábulo inglês “sport” que significa: jogo, entretenimento, passatempo. 

Quando não degenera para as formas competitivas, isto é, quando praticado com moderação,  são 

incontestáveis as suas vantagens: - satisfazem a necessidade que o corpo tem de movimento, 

contribuindo para um excelente estado hígido do praticante; - Constituem uma verdadeira “catarsis” para 

a alma, afastando o individuo da dependência do álcool, de drogas, de hiperfagia; - Favorecem o hábito 

da disciplina e de aceitação de regras; - desenvolvem o espírito de iniciativa e o poder volitivo; - Trazem 

ao desportista uma sensação de eutimia ( sentimento vital agradável) ( Lello e Lello, 1980). 

Que desporto melhor do que o golfe para proporcionar essa sensação de evasão, de prazer, de bem-

estar, uma vez que é praticado ao ar livre, num extenso mar de relva verde. 

Parece-me, porém, que os campos de golfe poderiam contribuir ainda mais para proporcionar essa tal 

sensação de eutimia aos seus praticantes, se dispusessem de bordaduras vegetais nas zonas 

envolventes, de forma a enriquecer o espaço quer a nível visual, através das formas e cores do material 

vegetal, quer a nível do aumento da biodiversidade.  As espécies seleccionadas para o efeito seriam 

autóctones da Serra da Arrábida (local onde se insere o campo de golfe em estudo) com condições 

adaptativas favoráveis e com necessidades hídricas reduzidas, o que não onerava, significativamente, as 

despesas anuais do campo. 

É de notar ainda que o desenho da proposta irá ser concebido com base nas preferências dos 

utilizadores do campo apuradas através de um inquérito realizado aos mesmos. 
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1- ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

2.1- O GOLFE E A SUA HISTÓRIA 

Desconhece-se a origem exacta do golfe. Esta encontra-se perdida, algures, na história do desporto. 

Técnicos e historiadores apontam diferentes origens, tendo por base as similitudes com outros jogos 

praticados em épocas distintas (Berard, 1982; Pedro, 1993). 

Há historiadores que consideram que foram os Egípcios (2.600 

a.C.) os primeiros a englobar, nas suas práticas quotidianas, os 

jogos com tacos, que se encontram representados no túmulo de 

Kheti (Fig.1) (Browning, 1955). 

No museu Nacional de Atenas também é possível observar uma 

imagem de atletas, esculpida na parede, que nos remete para um 

desporto com taco entre o hóquei e o golfe (Fig. 2). Este jogo terá 

sido levado pelos egípcios para terras mediterrânicas (Browning, 

1955). 

Há autores que sugerem que o golfe terá sido difundido pelos 

romanos, na Europa, durante as suas conquistas, crendo, portanto, 

que a mais antiga origem do golfe remonta, por isso, ao Império 

Romano. O poeta Marcial, que nasceu na Hispânia e que partiu 

ainda jovem para Roma, onde viveu a maior parte de sua vida,  falava num jogo denominado “paganica” 

(Berard, 1982; Pedro, 1993). Este jogo era jogado com a ajuda de uma bola de couro, com cerca de 15 

cm de diâmetro, e de um pau de madeira curvada. O Império Romano conseguiu expandir o “ Paganica” 

para o Norte da Europa (Browning, 1955). 

Outros autores afirmam que o golfe terá nascido na 

China. Segundo o Prof. Ling Hongling da Universidade 

de Lanzhou, na China, as origens do golfe remontam ao 

território Chinês onde se praticava um jogo, semelhante 

ao actual golfe, denominado “Chuiwan”. A palavra 

“Chuiwan” surge da junção de duas palavras chinesas 

“Chui”, que significa “bater”, e “wan”, uma “pequena 

bola”. (Hongling, 2010) Figura 3 - Jogo Chuiwan. Fonte: Wenliang, 1986. 

Figura 1 - Túmulo de Kheti. Fonte: 
http://www.aerobiologicalengineering.com 

Figura 2 – Atletas Gregos Fonte: 
http://www.aerobiologicalengineering.com 
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De acordo com registos da Dinastia Song (943 d.C.), escritos por Wei Tai, o jogo consistia na 

condução de uma pequena bola com a ajuda de um bastão, de forma a que esta se introduzisse nos 

buracos marcados no chão (Hongling, 2010) ( fig.3 ).  

Este jogo foi conhecido como “Buda”, durante a dinastia Tang (618-907 d.C.). O nome de Chuiwan (fig. 4) 

foi utilizado, mais tarde, pelas disnastias Liao e Jin (916-1234 d.C.), ganhando, deste modo, grande 

popularidade na disnastia Ming 

(Hongling, 2010). 

Hongling considera que as 

semelhanças das regras do “Chuiwan” 

com o actual golfe são evidentes, ao 

contrário das regras do “Paganica”, 

que se assemelham ao hóquei ou ao 

pólo. 

Para outros autores, a origem do golfe estará num jogo praticado em Inglaterra, no século XIV, 

denominado "Cambuca", podendo observar-se imagens deste jogo num dos vitrais da Catedral de 

Gloucester onde se encontra representada uma personagem com um taco na mão, numa atitude de jogo. 

O taco era de madeira e a bola de couro, tal como no “Paganica”. 

O enchimento da bola era feito de penas de ganso. O objectivo 

deste jogo era introduzir a bola em buracos marcados no chão 

(Browning, 1955; Berard, 1982; Pedro, 1993). 

No século XV, também em Inglaterra, principalmente em Londres 

e arredores, popularizou-se um novo jogo, também este jogado 

com a ajuda de um taco e de uma bola. Trata-se do “Pall Mall” ou 

“ maille palle” (Fig. 5). Este jogo consistia em “bater” uma bola de 

um lugar pré-determinado para outro, por vezes, até às aldeias 

vizinhas (Concannon, 1995). 

Em 1353 surge, no Norte de França, um outro jogo denominado “ 

Chloe” ou “Soule”. Este jogo também apresenta algumas 

semelhanças com o actual golfe, pois era utilizado um taco de 

madeira e uma bola pequena. Mais tarde, em 1421, o Chloe é 

finalmente introduzido,  também, na Escócia (Concannon, 1995). 

Figura 5 – Pall Mall      

Fonte: Ditchfield, 1891 

Figura 4 - Jogo Chinês -  chuíwán ( ) . Fonte: Palma ,2010  
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No Sul de França, popularizou-se uma variante do “Pall Mall”,  chamado “ Jeu de mail” ou “Jeu de Maille”. 

Também, e mais uma vez, jogado com o taco de madeira e uma bola (Concannon, 1995). 

Uma outra teoria defendida é a de que o golfe actual decorre de um 

jogo medieval praticado no gelo, na Holanda, denominado "Kolven", 

(fig.6) que os holandeses levaram para a Escócia, no tempo do 

comércio das especiarias (Campbell, Morgan, 2001). 

Alguns historiadores sugerem, também, que o primeiro registo de uma 

partida de golfe aconteceu numa cidade de nome Loenen an de Vecht, 

na Holanda, em 26 de Fevereiro de 1297, onde os holandeses 

praticavam um jogo com um taco e uma bola de pele. O objectivo era 

acertar num alvo, localizado a centenas de metros de distância, com o 

menor número de pancadas possível (Campbell e Morgan, 2001).  

 

Segundo Hamilton (1998), os jogos em que se utilizava um pau e uma 

bola integravam as práticas quotidianas e sociais, na época medieval. 

Todavia, actualmente, já se começa a aceitar que o golfe contemporâneo teve o seu início no Leste da 

Escócia, pois desde o princípio de 1457 que existem referências ao jogo de golfe em actas do parlamento 

escocês.  

Desta forma, o golfe torna-se, a partir de 1457, um jogo com uma grande popularidade, o que levou o rei 

Jaime II a tomar medidas radicais, proibindo, assim, a prática do golfe, alegando que este prejudicaria o 

treino militar, indispensável para a defesa do reino contra a Inglaterra (Geddes, 2007). 

Ao contrário do rei Jaime II, Jaime IV mostrou grande interesse pelo golfe, destacando-se como o 

primeiro monarca, registado, a jogar a modalidade, na Escócia. Deste modo, em 1502, quando foi 

assinado o tratado de Glasgow, Jaime IV revogou a proibição imposta por Jaime II  (Mackie, 1958). 

Os escoceses, continuaram, assim a praticar golfe, desenvolvendo a modalidade, em campos localizados 

perto do mar, em terrenos sem aptidão agrícola e com vegetação de altura reduzida, que permitia 

facilmente a escavação de buracos, onde a bola seria posteriormente introduzida com a ajuda de um taco 

de madeira com o menor número de pancadas possível. Os campos de maiores dimensões tinham 500 

metros de comprimento e eram constituídos por cinco buracos (Hamilton, 1998). 

O primeiro campo de golfe foi construído na cidade portuária de Leith, na costa leste da Escócia, perto de 

Glasgow. Foi neste local, em 1744, que se formou o primeiro clube denominado “The Gentlemen Golfers 

of Leith”, que mais tarde ficou conhecido como “Honourable Company of Edinburgh Golfeers”. Este clube, 

Figura 6 – Kolven Fonte: 

Campbell e  Morgan (2001) 
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com morada inicial em Leith, mudou-se, em 1836, para Musselburg (Fig.7). Em 1891, foi novamente 

transferido para Muirfield, uma autêntica morada de luxo (Edmund et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

Até ao século XVIII, o golfe era uma actividade com uma grande falta de organização: não existiam 

regras, as mesmas eram acordadas no acto do jogo, os campos localizavam-se em terrenos comuns, não 

cuidados e sem delimitação, pertencentes a toda a comunidade e o número de buracos variava, 

consoante o local do jogo (Edmund et al., 2005). 

Em 1552, surge a primeira referência que relaciona o golfe com St. Andrews, cidade que também se 

localiza na costa Leste da Escócia.  

No século XV, o campo de golfe de St. Andrews 

destacava-se sobre uma estreita faixa de terra, ao longo 

do mar, onde os 22 buracos se encontravam localizados 

sobre uma topografia natural, sem modelação de terreno 

(Hamilton, 1998). 

Dois séculos depois (em 1754), surge, associado ao 

campo de golfe de St. Andrews, um clube de golfe com 

grande importância, denominado a “St. Andrews Society 

of Golfers” (fig. 8). O mesmo destacou-se ao nível da 

organização da primeira grande competição oficial, 

utilizando as regras de jogo aplicadas em Leith (Hamilton, 1998). 

Figura 7  – Imagem representativa de um jogo de golfe em Musselburgh Links em 1672 .        

Fonte: Palma, 2010 

Figura 8  – “St. Andrews Society of Golfers”. 

Fonte: Fragoso, 2010. 
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Em 1764, o campo de golfe de St. Andrews sofreu uma redução para 18, quanto ao número de buracos, 

uma vez que os 22 existentes se encontravam muito próximos uns dos outros. Deste modo, como St. 

Andrews assumiu, desde sempre, um carácter de referência, todos os outros campos seguiram a sua 

estrutura, que permanece, actualmente, como uma “estrutura standard” (Hamilton, 1998). 

Associado, também, a St. Andrews surgiu o mais célebre e emblemático clube de golfe, o Royal and 

Ancient Golf Club of St. Andrews, responsável pela definição das regras do golfe e pelas especificações 

técnicas do equipamento utilizado pelos jogadores (Hamilton, 1998). 

Até à década de 1850, a prática do golfe encontrava-se restringida às classes mais elevadas. Entre 1880 

e 1890, o golfe atravessou fronteiras: instalou-se, em primeiro lugar, na Inglaterra, e, de seguida na 

América e no Canadá e, mais tarde, ainda, na Índia. Esta propagação do golfe também se verificou a 

nível interno, na Grã-Bertanha, fruto do crescimento dos caminhos de ferro que facilitava a deslocação 

dos jogadores para a zona litoral onde os terrenos reuniam condições favoráveis para a construção de 

campos de golfe (Edmund et al., 2005). 

No final do século XIX, o golfe chega, finalmente, aos Estados Unidos. Esta chegada encontra-se 

atribuída a um emigrante escocês de nome John Reid que começou por espalhar o gosto pela actividade 

do golfe nos Estados Unidos, trazendo tacos 

e bolas do seu país de origem. O exemplo 

de Reid foi seguido por outros amigos e 

emigrantes. Como não existia nenhum 

campo de golfe, o mesmo era praticado em 

áreas comuns, nomeadamente em parques 

e florestas (fig. 9). A 14 de Novembro de 

1888, Reid e os seus amigos constituíram o 

seu clube de golfe denominado “ St. 

Andrews Golf Club” ( Edmund et al., 2005). 

O primeiro campo de golfe nos EUA foi 

construído em Shinnecock Hills - Long 

Island. Trata-se de um campo bem planeado, construído por Willie Dunn de Musselburgh, inicialmente 

com 12 buracos. Todavia, mais tarde, foram acrescidos mais 9 buracos para as mulheres. ( Edmund et 

al., 2005). 

O golfe tornou-se, rapidamente, uma moda, que foi seguida por centenas de pessoas. Esta grande 

adesão à modalidade deu origem a um grande crescimento a nível da construção de campos de golfe. 

Em 1890,  existia apenas um campo nos EUA; seis anos depois, este número aumentou para 80 e, no 

ano de 1900, já existiam cerca de 982 campos ( Edmund et al., 2005). 

Figura 9  –  Pratica do Golfe no Florest Park em New YorK. 

Fonte: http://www.flickr.com/photos 
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Contudo, este crescimento repentino de campos de golfe, num curto espaço de tempo, conduziu a que a 

grande maioria dos desenhos e técnicas de construção se encontrem baseadas no princípio da 

quantidade e não da qualidade, o que se traduz em campos estilizados, com um traçado pouco 

interessante, quando comparado com os campos britânicos. (Edmund et al., 2005) 

À semelhança dos Estados Unidos, nos finais do século XIX, o golfe chega, também, a Portugal (Pedro, 

1993). 

Este desporto foi introduzido, no nosso país, através de uma colónia inglesa, que vivia no Porto e que se 

dedicava à produção e comércio do vinho do Porto. Assim, em 1890, esta colónia criou o primeiro clube 

de golfe português, situado em Espinho, o Oporto Niblicks Club (Pedro, 1993). 

Em 1922, foi fundado o Lisbon Sports Club, na Ajuda, em Lisboa, construído, também,  por britânicos, 

trabalhadores dos transportes ferroviários e companhia dos telefones da capital, que corresponde a um 

campo de nove buracos. Sete anos mais tarde, surge, no Estoril, um outro campo, também, de nove 

buracos, denominado Clube de golfe do Estoril (Pedro, 1993). 

Em 1934, o golfe expandiu-se, tendo, até, sido inaugurados os campos de golfe de Miramar e do Vidago 

(Pedro, 1993). 

Entre 1937 e 1939, o golfe expandiu-se até às ilhas da Madeira, em 1937, e  aos Açores, em 1939. Deste 

modo, surgem mais dois campos: o Santo da Serra Favellas Golf Club, mandado construir pela colónia 

britânica do Funchal, e o campo de Golfe Terra Nostra em S. Miguel, cuja existência se deve a Vasco 

Bensaúde. Em 1954, foi construído um campo de golfe, na Ilha Terceira, o Terceira Island Golf Club. Esta 

construção deve-se aos jogadores americanos, instalados na base aérea das Lajes (Pedro, 1993). 

Assim, podemos constatar que os primeiros 60 anos deste desporto, em Portugal, se encontram 

intimamente ligados a estes oito clubes de golfe acima referidos  (Pedro, 1993). 

No final dos anos 50, esta situação vai modificar-se com o grande desenvolvimento do turismo em 

Portugal. Este desenvolvimento encontra-se associado à descoberta do Algarve pelos turistas europeus. 

A sua vinda levou a que fossem construídos campos de golfe no Algarve, o que enriqueceu a sua oferta 

turística (Pedro, 1993). 

Desta forma, em 1966, é inaugurado o Golfe da Penina, um campo de luxo, excepcional, desenhado por 

Henry Cotton, com características de campeonato. Este arquitecto desenhou, também, em 1968, o 

campo de golfe de Vale do Lobo (Pedro, 1993). 

Em 1969, 1972, 1976, foram construídos mais três campos, por Frank Pennink, em Vilamoura, 

denominados, respectivamente,  Vilamoura 1, Vilamoura 2 e Vilamoura 3 (Pedro, 1993). 
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Em 1974, surge um outro campo de golfe, o campo da Quinta do Lago. Todavia, este campo apresenta 

uma nova concepção arquitectónica, de origem americana, desenhada por William Mitchell. Este campo 

surge, assim, com grandes greens, com relva Pencross, e com Fairways, plantados de Bermuda. Estas 

características tornam o campo muito procurado por grandes e experientes jogadores de golfe  (Pedro, 

1993). 

2.2- EVOLUÇÃO E CRESCIMENTO DO GOLFE EM PORTUGAL E 

NO MUNDO 

Actualmente, verifica-se uma grande adesão à prática do golfe, uma vez que, a nível mundial, no ano 

2000, foram registados 30 000 campos de golfe ( Markwick, 2000; Yasuda  e Koike, 2005),  dos quais 15 

000 situam-se nos Estados Unidos da América, onde se constrói uma média de 350 campos por ano 

(Terman, 1997). O número de jogadores teve, neste país, um aumento de 99%, em 15 anos, 

concretamente entre 1977 e 1992 ( Lewis et al., 2002).  

No futuro, prevê-se uma construção de campos de golfe a um ritmo de um campo por dia (Fragoso, 

2010). 

No Continente Asiático, também se regista, hoje em dia, um grande aumento de campos de golfe 

(Terman, 1997) . No Japão, a título de exemplo, existem já 2500 campos que ocupam 0,67 % da área do 

país, representando 2 560 Km2 (Yasuda e Koike, 2005), o que o torna o segundo mercado de golfe a 

nível mundial (Furtado et al., 1997). 

A nível mundial, embora não se conheça, com exactidão, o número de jogadores de golfe, calcula-se que 

deverá rondar os 52 milhões de praticantes. Destes, 26 milhões encontram-se nos Estados Unidos da 

América, 15 milhões no Japão e 6 milhões na Europa. Os restantes 6 milhões encontram-se 

disseminados pelo resto do mundo, com especial significado no Canadá, com 2,6 milhões, e, na 

Austrália, com quase um milhão. A esta grandeza de números há a acrescentar a movimentação de 

milhões de dólares por ano (Smith e Marco, 2004). 

A Europa conta com cerca de 5 000 campos, os quais ocupam uma área de 200 000 hectares, atraindo 

sensivelmente 6 milhões de jogadores. Estes valores numéricos permitem-lhe, assim, ser considerada 

como o terceiro maior mercado do mundo (Breyner, 2001). O ritmo de crescimento de campos é, em 

diversos países, de algumas dezenas por ano (Fragoso, 2010). 

Quanto ao número efectivo de campos conhecidos, em fins de 1995, podemos dizer que, a nível mundial, 

era de cerca de 25 mil. Os EUA, o Reino Unido, o Canadá, o Japão e a Austrália possuíam, 

respectivamente, as seguintes quantidades de campos: 14.321, 2.536, 1.950, 1.850 e 1.560. Em Espanha 
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e em Portugal, o número de campos, no final do ano citado, era 97 e 41, respectivamente (Fragoso, 

2010). 

Segundo as estatísticas da European Golf Association (2010), o número de campos de golfe a nível 

europeu apresenta, desde 1985, um crescimento notável e exponencial. Deste modo, em 1985, existiam 

cerca de 2914 campos, na Europa. Dez anos depois, registavam-se 4863 campos, verificando-se um 

acréscimo de 1051 campos. Entre 1995 e 2005 foram construídos mais 1379 campos, o que soma um 

total de 6242, em 2005. Nos últimos 5 anos (2005-2010), o número de campos de golfe, na Europa, 

voltou novamente a crescer, registando-se, assim, em 2010, um total de 6741 campos. (ANEXO I)   

O número de jogadores de golfe também sofreu um grande aumento. Em 1985, existiam 1 312 032 

jogadores; em 1995, registaram-se cerca de 2 497 163; dez anos mais tarde, o número de aderentes à 

modalidade cresceu para 4 107 174. No período entre 2005 e 2010, registaram-se mais 331339 

jogadores, totalizando-se, actualmente, cerca de 4 438 513 praticantes de golfe, na Europa ( ANEXO I)( 

European Golf Association, 2010). 

Hoje em dia, e à semelhança do resto do mundo, Portugal apresenta um grande crescimento da 

actividade do golfe registando, segundo a Federação Portuguesa de Golfe (2010),  77 campos de golfe 

construídos até 2010 (ANEXO II). Estes campos encontram-se distribuídos pelo Continente, e pelas ilhas 

dos Açores e da Madeira, verificando-se a sua maior densidade nas regiões do Algarve (41%) e de 

Lisboa e Vale do Tejo ( 33%) ( Breyner, 2001). 
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2.3- O PESO ECONÓMICO E SOCIAL DO GOLFE EM PORTUGAL 

O lazer é entendido como uma actividade ou conjunto de actividades que decorrem num local próprio, 

neste caso, num campo de golfe, em tempo determinado, que visam um complemento à vida do Homem, 

de forma a proporcionar momentos de diversão, distracção e libertação da fadiga (Dumazedier, 1962). 

Inserido neste âmbito, aparece o conceito de turismo e também de turismo desportivo. Este segmento do 

turismo inclui vários tipos de desportos e produtos: Golfe, Desportos Náuticos, Caminhadas, Ténis e 

outros desportos em que se utiliza a bola, Caça e Pesca, Desportos Aquáticos/Subaquáticos (actividades 

aquáticas e de mergulho) e Desportos de Inverno (OMT, Organização Mundial de Turismo, 2002). 

Deste modo, o turismo desportivo é considerado um segmento do mercado turístico, cujo contributo 

económico teve um forte crescimento nas últimas décadas (Pigeassou, 2004). 

O golfe destaca-se, como produto específico do turismo desportivo, pelo seu crescimento quer a nível 

nacional, quer a nível internacional, traduzido num grande aumento de jogadores à escala mundial, a 

partir dos meados dos anos 80 do século passado (CTP, 2005). 

Numa visão económica, a procura turística é definida pela quantidade de produtos, bens e serviços que 

são adquiridos num determinado momento, quer por residentes, quer por estrangeiros, circunscrita a uma 

determinada zona, região ou país. Quanto maior for o consumo de produtos, bens e serviços turísticos, 

maior será a procura turística, e, neste caso, o golfe assume primordial importância no futuro do desporto 

e nas economias, pois trata-se de um produto estratégico a curto e a longo prazo para o desenvolvimento 

do turismo nacional (CTP, 2005). 

Em Portugal, dada a importância atribuída ao sector do turismo e, mais especificamente, ao turismo 

desportivo, o Governo Português apresentou, em 2006, o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), 

onde estão identificados os dez produtos estratégicos, seleccionados segundo o seu potencial de 

actividade. Esta selecção foi feita com base numa avaliação de desenvolvimento da procura e do 

interesse estratégico para o desenvolvimento económico do país. Dos dez produtos estratégicos, o golfe 

foi um dos seleccionados (MEI, 2006). 

 

O Ministério da Economia e Inovação definiu as linhas de orientação estratégica para a política de 

turismo, em 2007, através do Plano Estratégico Nacional de Turismo. Nesse desenvolvimento inclui-se a 

implementação e o desenvolvimento de sete novos pólos turísticos e a consolidação e desenvolvimento 

de dez produtos turísticos estratégicos. De entre estes, o Golfe é considerado uma alavanca fundamental 

para a consolidação de um turismo de excelência e deve ser encarado não como um desporto mas como 
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um produto turístico, porque  “onde há um campo de qualidade superior, haverá golfistas e investidores 

de qualidade superior” (PENT, 2007). 

O turismo, tal como a maioria das actividades económicas, está sujeito à conjuntura e estabilidade dos 

mercados internacionais. No entanto, e a nível nacional, o quadro é bastante animador. Actualmente, o 

turismo representa por ano entre 7% a 8% do Produto Interno Bruto (PIB), absorvendo perto de 10% do 

emprego (CTP, 2005).  A meta do governo para 2015, no sector do turismo, é que o golfe possa 

representar 15 por cento do emprego e da riqueza gerada em Portugal (DGT, 2006). 

O golfe, enquanto produto turístico, é reconhecido como um negócio de elevado potencial, estando, 

muitas vezes, associado a empreendimentos imobiliários de qualidade superior. Paralelamente, a taxa de 

crescimento dos praticantes de golfe, à escala mundial, situa-se próxima dos 10% ao ano (FPG, 2002). 

Em Portugal, há potencialidades para a 

implementação do golfe, sobretudo  na região do 

Algarve (fig. 10), onde, por isso, se observa o 

número elevado de campos dessa modalidade e 

actividades associadas a ela, nomeadamente de 

lazer. Refira-se que o campo de golfe da Quinta 

do Lago foi considerado, em 2006, um dos dez 

melhores campos do mundo. 

Relativamente à contribuição dos produtos 

turísticos para cada região do país, o Golfe 

apresenta-se a um terceiro nível. Como podemos ver na fig. 11,  as regiões mais abrangidas são: o 

Centro, Lisboa, o Alentejo e o Algarve. (CNIG, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  - Campo de golfe no litoral algarvio. 

Fonte: http://www.updownportugal.com 

Figura  11 - Contribuição dos produtos turísticos para cada região do país.  Fonte: Neoturis-CNIG, 2009 
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Tendo em vista os objectivos traçados, verifica-se a necessidade de acentuar o posicionamento e as 

vantagens que Portugal tem relativamente a outros países, nomeadamente a Espanha. A próxima década 

pode ser de afirmação do Golfe como irreversivelmente estratégico para o destino do nosso país (CNIG, 

2009). 

No que se refere à valorização dos imóveis, verifica-se que a mesma se situa entre os 20% e os 25%, no 

mesmo empreendimento, quando este tem localização privilegiada face ao Golfe ( fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, quando se aborda a temática do golfe como fonte de lucros no sector do turismo, não se podem 

ignorar todos os custos de manutenção associados a um campo de golfe, que atingem valores 

elevadíssimos. Gastam-se, anualmente, vários biliões de dólares em manutenção dos campos de golfe 

(Stoddart, 2006). 

O golfe não produz apenas efeitos no turismo e não se limita só à prática do desporto e à captação de 

jogadores de golfe, mas produz efeitos indirectos, com grande significado, no ordenamento e 

desenvolvimento das respectivas regiões. Os campos de golfe são utilizados, muitas vezes, como 

factores estruturantes e promocionais de urbanizações turísticas (Cunha, 2006).  

A construção de campos de golfe pode basear-se em várias vertentes, nomeadamente: 

- Golfe de clubes – em que o financiamento é efectuado pelos sócios dum clube e que, além 

disso, participam nas despesas de manutenção. Esta tipologia não favorece grandemente o turismo, uma 

vez que a sua utilização é apenas reservada aos sócios. 

- Golfe de urbanização - Consiste na criação de um campo de golfe como centro de uma 

urbanização de vivendas ou apartamentos, a fim de promover e facilitar a sua venda. A ligação entre o 

Figura  12 - Valorização comparativa de 3 empreendimentos situados no Algarve.  

Fonte: Neoturis-CNIG, 2009 

     ** resulta da média do valor de dois imóveis idênticos com localização premium 

*Imóveis em revenda, os preços variam apenas em função da localização; 
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golfe e este tipo de projectos imobiliários contribui para minimizar os custos de construção dos campos e 

gera economias de escala que se traduzem em benefícios mútuos, o que explica o êxito desta fórmula e 

o seu crescimento, principalmente na Península Ibérica. De facto, mais de 80% dos campos de golfe em 

Portugal e em Espanha estão ligados a estes projectos.  

- Golfe de resort - Consiste na criação de um complexo hoteleiro e desportivo, como centro de 

férias, em que os jogadores podem jogar diariamente num campo distinto sem que, para tal, necessitem 

de deslocações para o exterior do complexo. 

- Golfe público - A construção é financiada pelos poderes públicos (estatais ou autárquicos), 

podendo o campo ser frequentado livremente mediante o pagamento da sua utilização. Qualquer destas 

tipologias (com menor expressão para o golfe de clubes) pode constituir-se como um produto gerador de 

novas correntes turísticas, pois a construção de campos de golfe proporciona importantes benefícios 

económicos e contribui para uma mais racional e equilibrada exploração dos centros turísticos (Cunha, 

2006). 

No Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT), o golfe é abordado como desporto, como negócio e 

como produto turístico:  

- Perspectiva desportiva: assenta numa expectativa de aumento do número de praticantes 

nacionais, dando maior dinâmica e notoriedade ao desporto e promovendo futuros campeões. O aumento 

de golfistas nacionais permitirá a expansão e criação de campos de golfe em mais regiões do País; o 

golfe poderá funcionar também como atenuante da sazonalidade e crises turísticas (PENT, 2007). 

 Portugal  é um país com uma capacidade significativa de atracção de grandes competições de 

golfe (PENT, 2007). 

- Plano de Negócio: O golfe movimenta elevados valores no sector privado; Contribui para a 

valorização e requalificação do território e da oferta turística de qualidade; Permite uma atracção de 

residentes estrangeiros de elevado poder de compra, quando associado ao turismo residencial; 

Possibilita a criação de postos de trabalho directos e indirectos, desde empregos indiferenciados a 

altamente qualificados (à semelhança do sector turístico); 

- Produto turístico: Portugal é um dos poucos países que abraça o golfe como produto 

estratégico turístico, conferindo-lhe destaque e atribuindo-lhe investimentos consideráveis na área da 

promoção. Trata-se de um produto estratégico para a promoção de Portugal, pela notoriedade que lhe 

traz (PENT, 2007). 

É, ainda, de referir que modelos de gestão, com boas práticas de sustentabilidade ambiental, conferem 

prestígio ao golfe nas três vertentes mencionadas, permitindo, também, o desenvolvimento de 

tecnologias e de inovação (PENT, 2007). 
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Também no âmbito do PENT ( 2007) são identificados os seguintes segmentos do produto:

- Golfe sun & fun – Golfe praticado em destinos de sol e praia, em que existe uma oferta 

variada de campos de golfe. O turista procura actividades complementares ao golfe e alojamento de 4 e 5 

estrelas. Exemplos de destinos de Golfe sun & fun, são: Espanha, Portugal, França, Itália e EUA 

(Florida). 

- Golfe & exotic – Golfe praticado em campos situados em locais exóticos, num ambiente 

diferente do habitual. Exemplos de destinos de Golfe & exotic são: Marrocos, Tunísia, Turquia, Dubai, 

África do Sul, Egipto e Grécia. 

- Golfe & prestígio – Golfe praticado em campos de prestígio, onde se procura a singularidade e 

a exclusividade – clientes VIP. Exemplos de destinos de Golfe & prestígio são:  Escócia, Carolina do Sul, 

Inglaterra e Irlanda. 

Portugal tem estado posicionado no segmento de mercado “Golfe sun & fun”, isto é, o golfe é praticado 

em destinos sol e praia com uma oferta variada de campos. No entanto, face à crescente oferta de 

elevada categoria, em termos de campos, alojamento associado e certificações desses mesmos campos, 

o nosso País poderá vir a posicionar-se e a competir no segmento de mercado “Golfe & prestige” (PENT, 

2007). 

Deste modo, como conclusão, e segundo o PENT, podemos enunciar como principais objectivos, para o 

desenvolvimento do produto “golfe” e do respectivo modelo de negócio, os seguintes: 

- A criação de pacotes combinados, envolvendo transferes, alojamento, actividades náuticas e 

culturais, permitindo associar o golfe ao entretenimento; 

- A criação de clínicas e escolas de golfe; captação de novos sectores de mercado (senhoras, 

jovens, incapacitados, etc…); 

- Organização de grandes eventos, com especial relevância para a promoção anual de torneios 

de referência, em Lisboa e no Algarve; 

- Promover a construção de campos desenhados por arquitectos de renome; 

- Promover a criação e oferta de campos com níveis diferenciados de “handicap”; 

- Criação, até 2015, de 80 campos de golfe com “standards” de qualidade, dos quais pelo menos 

40 no Algarve; 

- Intervenções coordenadas com outros produtos que envolvam urbanismo, ambiente e 

paisagem; 
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- Redução da sazonalidade através da potenciação do golfe;

- Melhoria dos acessos a Portugal desde os principais mercados emissores; 

- Criação de portal oficial de golfe, em Portugal. 

Refere, ainda, o mesmo documento que os mercados geográficos prioritários para Portugal são: 

a Alemanha, o Reino Unido, a Escandinávia, a Itália, a França (1.ª prioridade) e a Espanha, a  Holanda e 

a Irlanda (2.ª prioridade) (PENT, 2007). 
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2.3 O GOLFE -  A PAISAGEM E O AMBIENTE 

2.3.1 INTEGRAÇÃO DO CAMPO DE GOLFE NA PAISAGEM 

Uma inserção correcta de um campo de golfe na paisagem circundante encontra-se intimamente 

relacionada com a conservação na natureza (Ramalho e Silva, FPG,2002). 

A implantação de um campo de golfe numa paisagem de carácter urbano acarreta preocupações 

diferentes da inserção do mesmo numa paisagem rural (Ramalho e Silva, FPG,2002). 

Num contexto urbano, junto a grandes e densos aglomerados populacionais, a construção de um campo 

de golfe permite a criação de novas áreas verdes de grande dimensão, anteriormente inexistentes, 

permitindo a reinstalação de fauna e flora em ambiente urbano (Ramalho e Silva, FPG,2002). 

Todavia, num meio rural, o campo de golfe poderá realçar o carácter da paisagem, integrando as 

características da envolvente, utilizando-as no desenho do traçado do campo (Ramalho e Silva, 

FPG,2002). 

Assim, podemos dizer que a construção de um campo de golfe poderá melhorar a qualidade ambiental, 

quer em meio urbano quer rural, através da manutenção da vida selvagem num contexto rural ou através 

de novas áreas associadas a corredores verdes urbanos, permitindo, deste modo, a criação de nichos 

ecológicos entre espaços alterados pela actividade do homem (Ramalho e Silva, FPG,2002). 

A inserção do campo de golfe na paisagem envolvente deverá ser planeada numa fase de projecto. 

Assim, torna-se necessário um conhecimento prévio das características da paisagem onde se irá inserir o 

campo, adequando, deste modo, o traçado do campo, à topografia pré-existente. Como se referiu 

anteriormente deverão considerar-se alguns procedimentos que visam uma protecção do ecossistema 

natural nomeadamente: 

 -  Efectuar um levantamento das espécies existentes no local, assinalando as áreas a manter 

inalteradas e os exemplares que também deverão manter-se ( áreas de vegetação associadas a linhas de 

água ou a zonas húmidas, árvores isoladas de grande porte, grupos de sobreiros, oliveiras, carvalhos e 

espécies autóctones). 

 - Identificar potenciais impactes negativos que possam ocorrer na fase de construção e de 

exploração, associando as respectivas medidas minimizadoras a ter em conta no projecto, ao longo do 

período e construção e posterior gestão de um campo de golfe. 

 - Dinamização de medidas que visam a criação de novas áreas de “habitat” bem como medidas 

de manutenção de habitats pré-existentes (Ramalho e Silva, FPG,2002). 
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Desta forma, podemos dizer que uma correcta integração de um campo de golfe na paisagem local, 

baseia-se num equilíbrio entre a harmonia com a natureza e a prática do jogo (fig. 13) (Ramalho e Silva, 

FPG,2002). 

Para além das medidas 

enunciadas anteriormente, pode-

se acrescentar o facto de 

também ser benéfico para a 

manutenção deste equilíbrio 

natural a utilizações de materiais 

de carácter natural com cores e 

texturas utilizadas na 

arquitectura tradicional local, 

quer na construção ou restauro 

de edifícios quer na escolha de mobiliário associado ao campo de golfe. Os edifícios antigos, caso 

existam, deverão ser restaurados de acordo com as características arquitectónicas existentes, bem como 

antigos engenhos agrícolas ( azenhas, poços e moinhos) e áreas de olival e carvalhal que poderão ser 

tornadas em áreas de jogo com obstáculos naturais (Ramalho e Silva, FPG,2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  - Exemplo de integração paisagística.  Campo de golfe do Vale 

de Pinta Course  - Carvoeiro. Fonte: http://www.golfmania.com 
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2.3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NUM CAMPO DE GOLFE

A educação ambiental num campo de golfe tem como objectivo primordial sensibilizar os jogadores e 

utilizadores deste tipo de equipamento para os problemas ambientais sentidos no campo, bem como para 

as possíveis soluções dos mesmos (Ramalho e Silva ,FPG ,2002). 

Assim, torna-se importante integrar os jogadores num plano participativo a nível da protecção dos 

ecossistemas e habitats presentes no campo (Ramalho e Silva ,FPG ,2002). 

Estas preocupações de carácter ambiental devem iniciar-se, ainda, na fase de projecto, através da 

preservação das espécies de fauna e flora, existentes no local. Se estes ideais forem implementados com 

sucesso na fase de projecto,  o campo terá um valor acrescido, na fase de exploração (Ramalho e Silva, 

FPG ,2002). 

Deste modo, podemos enunciar algumas acções e actividades que visam a promoção da educação 

ambiental nos campos de golfe: 

- Colocação de placas informativas, relativas a aspectos relacionados com a estratégia ambiental 

do campo de golfe (fig. 14); 

- Fomento de percursos pelo campo de golfe com o objectivo de dar a conhecer os pontos de 

interesse; 

- Aposta na formação dos funcionários, tendo como objectivo motivá-los e qualificá-los; 

- Utilização de painéis informativos para dar a conhecer as principais espécies de fauna e flora 

(fig. 15); 

- Preservação de zonas históricas e com interesse paisagístico; 

- Delimitação de zonas de santuários de vida selvagem; 

- Fomentação da aplicação de boas práticas de gestão sustentável (Ramalho e Silva,FPG,2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15 - Publicações diversas no âmbito da promoção 

da fauna e flora no campo de golfe. Fonte : FPG, 2002 Figura 14 - Publicações diversas no âmbito da 

sensibilização ambiental no campo de golfe. Fonte : 
FPG,2002  
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2.3.3 PRINCIPAIS IMPACTES ASSOCIADOS À PRÁTICA DO GOLFE - BALANÇO ECOLÓGICO

O balanço Ecológico de um campo de golfe pode ser resultado de um conjunto de factores que 

se encontram relacionados com o local de implantação do campo, com as características da região 

(clima, solos, hidrogeologia), com as práticas culturais associadas à manutenção do espaço, com o tipo 

de gestão ambiental praticada e com os próprios utilizadores do campo. 

 Deste modo, considera-se um balanço ecológico positivo se estivermos perante um cenário de 

equilíbrio ecológico. “O equilíbrio ecológico é um requisito para a manutenção da qualidade e das 

características essenciais do ecossistema ou de determinado meio. Não deve ser entendido como 

situação estática, mas como estado dinâmico no amplo contexto das relações entre os vários seres que 

compõem o meio, como as relações tróficas, o transporte de matéria e energia. O equilíbrio ecológico 

supõe mecanismos de auto-regulação ou retro alimentação nos ecossistemas” (Portal da Biologia, 2008). 

 Este equilíbrio poderá ser alcançado através de uma gestão sustentável do uso de fertilizantes e 

pesticidas e dos recursos hídricos disponíveis (o consumo do campo não poderá exceder as 

disponibilidades hídricas existentes no local) garantindo o bom funcionamento e a diversidade de “habitat” 

caso o campo seja implantado num ecossistema natural. Ao invés, de se tratar de um local degradado 

onde o ecossistema se encontre em condições deficitárias como, a título de exemplo, o caso de minas 

desactivadas, o desafio será a recuperação da biodiversidade do local de forma a equilibrar o 

ecossistema. Deste modo, caso se verifique a situação acima descrita estamos perante um conjunto de 

impactes positivos no meio ambiente (Cerejeira, 2008). 

 Todavia, um campo de golfe também poderá causar um conjunto de impactes negativos no 

ecossistema caso se verifique uma gestão não sustentável ao nível do uso de pesticidas e de 

fertilizações. Esta gestão deficitária pode ser confirmada através de: resíduos de pesticidas no solo (por 

tratamento directo, escorrimento, arrastamento ou ainda a partir da decomposição de plantas tratadas); 

águas superficiais ou sedimentos por contaminação directa, por arrastamento durante o tratamento das 

culturas que poderá acentuar-se num cenário de condições climáticas adversas (a temperatura, 

precipitação, velocidade do vento e ainda a intensidade da luz que poderá provocar reacções de fotólise) 

associado a uma morfologia do terreno com grandes vertentes ou encostas abruptas; contaminação das 

águas subterrâneas fruto de fenómenos de lixiviação em solos bem drenados com permeabilidade 

elevada (Cerejeira, 2008). 

 É ainda de salientar, o facto de a taxa de degradação dos pesticidas em águas subterrâneas ser 

praticamente nula uma vez que não existem seres vivos capazes de decompor as substâncias, levando 

por vezes em sistemas muito permeáveis com grandes fracturas à contaminação do aquífero (Cerejeira, 

2008). 
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  Nas camadas mais profundas da zona não saturada os processos que conduzem à eliminação 

e/ou à atenuação dos pesticidas ocorrem, geralmente, numa taxa inferior à que se verifica no solo, pela: 

a) reduzida actividade microbiana; b) presença de matéria orgânica e de complexos argilo - húmicos 

menor; c) ausência de luz; d) falta de oxigenação da água subterrânea. Assim a mobilidade do pesticida é 

geralmente maior nas camadas mais profundas do solo, estando dependente de vários factores 

hidrológicos (Cerejeira, 2008). 

 Um outro factor, de grande importância, assenta nos fenómenos de bioacumulação, 

bioconcentração e biomagnificação (aumento da concentração de pesticidas nos organismos vivos ao 

longo da cadeia trófica) característicos dos biotas que em vez de reduzirem a concentração de resíduos 

de pesticidas ao longo do tempo como se verifica nos outros compartimentos ambientais (água, solo e 

ar), os biotas registam, por sua vez, um aumento significativo fruto das três particularidades acima 

referidas (fig. 16) (Cerejeira, 2008). 

 

 

 

 

 

Figura  16 - Esquema dos processos associados aos vários compartimentos ambientais. 
Fonte: Cerejeira (2008) 
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Para além dos impactes negativos causados pelo uso insustentável de pesticidas existe ainda 

uma outra problemática relacionada com os campos de golfe que, caso não seja utilizada de uma forma 

sustentável, poderá causar danos irreversíveis no ecossistema. Estamos obviamente a falar dos recursos 

hídricos.  

 De facto, as disponibilidades hídricas ao nível da água para consumo revelam-se bastante 

escassas uma vez que a maior parte da água do planeta, encontra-se concentrada nos oceanos, apenas 

uma pequena fracção está situada na terra, cerca de 3 %. Dessa pequena fracção, só cerca de 1 % se 

encontra directamente disponível para o ser humano e para os outros organismos, em lagos, rios, no solo 

e na atmosfera. A restante 

fracção da água terrestre 

não se encontra, 

directamente, disponível 

uma vez que permanece 

sobre a forma de gelo ( 

Icebergs e glaciares) ou 

abaixo da superfície (água 

subterrânea) (fig. 17) 

(Instituto Geológico e 

Mineiro, 2001). 

 Estas preocupações ao nível da escassez deste recurso tão precioso e vital como a água devem 

marcar presença no sistema de gestão ambiental aplicado nos campos de golfe pois como já foi referido 

constituem grandes superfícies com  consumos de água elevados.  

Este problema poderá ser contornado e minimizado, nos campos de golfe,  através de rega com águas 

provenientes da ETAR  ou pela utilização de espécies com um baixas necessidades hídricas. 

 Deste modo, analisando os dados relativos aos consumos de água para actividades turísticas 

em 1998, e comparando simultaneamente os consumos ao nível da hotelaria global e dos campos de 

golfe, constata-se que nos territórios abrangidos pelas bacias hidrográficas das Ribeiras do Oeste, 

Guadiana e Ribeiras do Algarve o consumo de água pelos campos de golfe excede os consumos 

associados às práticas hoteleiras globais. Todavia, na área correspondente à bacia hidrográfica do Tejo a 

situação inverte-se, pelo que os campos de golfe apresentam um consumo inferior à hotelaria global 

(Anexo III). 

 Uma outra conclusão que poderá ser extraída da análise do mapa da distribuição dos consumos 

de água para a actividade turística assenta no registo de elevados consumos em toda a zona litoral do 

Figura 17 - Distribuição da água na Terra.   Fonte: Instituto Geológico e Mineiro 

(2001). 
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país acentuando-se na costa algarvia. Estas áreas coincidem com aquelas onde se encontram 

localizados mais campos de golfe (Anexos IV e V). 

 Deste modo, e como forma de preservação dos escassos recursos hídricos disponíveis sem 

níveis de contaminação, foi criada legislação específica a fim de minimizar estes impactes negativos no 

ecossistema. Assim, a construção de um campo de golfe obriga a um sistema de licenciamentos 

associados a Estudos de Impacte Ambiental (EIA) previstos no Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de Maio.  

A Directiva Quadro da Água (DQA - 2000/60/CE), transcrita para a legislação portuguesa através do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, constitui um instrumento da nova Política da Água na União Europeia 

implementando um conjunto de normas e regras para uma gestão sustentável dos recursos hídricos 

englobando também um conjunto de medidas para a “não contaminação” deste recurso. Assim a DQA 

apresenta como objectivos principais a protecção da qualidade da água, o controlo das descargas e 

emissões de substâncias prioritárias e prioritárias perigosas, a avaliação do estado das águas (através 

dos princípios ecológicos), a gestão sustentável das águas subterrâneas e superficiais, e a redução dos 

níveis de poluição causada por substâncias prioritárias perigosas. 
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2.3.4 SISTEMA DE REGA DE UM CAMPO DE GOLFE

As espécies de um campo de golfe, à semelhança de outras plantas, necessitam de água para viver. No 

caso da relva, a grande “fonte” de água é o solo, através da sua capacidade de retenção. Sempre que a 

quantidade e frequência da precipitação seja insuficiente para repor a água no solo à medida que esta 

está a ser utilizada pela planta, é necessário regar ( Ramalho e Silva, FPG,  2002). 

No nosso pais, não se consegue evitar as necessidades de rega de um campo de golfe. Apesar da 

variação do clima em Portugal, não é possível encontrar uma zona em que se possa dispensar a rega. ( 

Ramalho e Silva, FPG, 2002). 

A temática da rega de um campo de golfe remete-nos, também, para uma preocupação ambiental com a 

utilização sustentável do recurso natural mais precioso do planeta – a água. Assim, a água é 

indispensável para o crescimento e estabelecimento da relva, transporte de nutrientes e regulação 

térmica. Deste modo, torna-se necessário considerar os seguintes aspectos, antes de se iniciar um 

estudo do sistema de rega ( Ramalho e Silva, FPG,  2002).  

 - Natureza do solo associada à sua capacidade de retenção da água; 

 - Pluviosidade local; 

 - Alturas de corte da relva e sua natureza, de acordo com as características de jogo; 

 - Quantidade de água perdida pela planta por evaporação e transpiração das folhas 

Hoje em dia, utiliza-se, habitualmente, num campo de golfe um sistema de rega integrado no solo, 

recorrendo a canalizações enterradas e aspersores escamoteáveis (fig.18), quer com rega automática 

programada, onde os ciclos de rega são accionados por memória, quer por rega manual, em que os 

sectores são accionados manualmente ( Ramalho e Silva, FPG,  2002). 

Os materiais utilizados num sistema de rega são, normalmente, tubagens em PVC ou polietileno de alta 

densidade com acessórios de ligação apropriados, aspersores escamoteáveis com jacto rotativo de 

alcance de 5 a 40 m, válvulas automáticas comandadas pelos programadores electrónicos (fig. 19) 

 

 

 

 

Figura 18 -  Exemplo de Aspersores 

Fonte: http://www.rainbird.pt 

Figura 19  -  Aspersor em funcionamento 

Fonte: http://www.flickr.com 
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Podemos considerar o sistema 

de rega de um campo de golfe 

como um factor determinante no 

sucesso ou insucesso do 

mesmo. Para se conseguir 

atingir o primeiro, é necessário 

que o sistema de rega seja 

projectado, instalado e operado, 

à medida das características e 

objectivos propostos para o 

campo de golfe (Ramalho e 

Silva, FPG 2002). 

Assim, se estivermos perante um campo de golfe situado num terreno de carácter homogéneo, cujo 

desenho do campo a nível arquitectónico e paisagístico  seja simples, não se verifica grande variedade 

de zonas com necessidades hídricas diferentes, permitindo uma grande eficiência de rega através de um 

sistema simplificado e económico. Todavia, um campo de golfe, situado numa área de relevo acidentado 

associado a um desenho complexo e elaborado a nível arquitectónico e paisagístico, reúne uma grande 

heterogeneidade de zonas com necessidades de rega diferentes. Neste caso, é necessário um sistema 

de rega mais complexo, com uma grande variedade e quantidade de equipamento que se irá traduzir em 

custos de manutenção mais elevados (Ramalho e Silva, FPG, 2002). 

Deste modo, podemos dizer que um campo de golfe  em Portugal dificilmente  será viável, sem recurso à 

rega. Assim, torna-se indispensável uma gestão de rega eficiente e racional (fig.20) para o sucesso de 

um campo de golfe: a mesma deverá ser iniciada numa fase de projecto, onde se deverá investir num 

projecto de rega de boa qualidade que facilitará a própria gestão e  manutenção do campo (Ramalho e 

Silva, FPG, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Exemplo do sistema de rega em funcionamento num campo de 

golfe. Fonte: http://www.observatoriodoalgarve.com 
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2.3.5 TIPOLOGIAS DE ÁREAS DE UM CAMPO DE GOLFE

Um campo de golfe, regra geral, tem 9 ou 18 buracos, com comprimentos diferentes uns dos 

outros, variando o comprimento do somatório dos buracos, entre  5.500 e  6.500 metros (Fragoso, 2010). 

No que se refere à terminologia específica da modalidade ( fig. 21), chama-se tee ou ponto de partida (a) 

à área onde o jogador bate a primeira pancada de cada buraco. Cada buraco poderá também estar 

associado a vários tees ( 5-6 em média dependendo da decisão do projectista do campo) ( Fragoso, 

2010). 

Por  fairway  entende-se a zona que apresenta a relva cortada com uma altura de cerca de 12 mm,  

entre o ponto de partida e o green ( Fragoso, 2010). 

 O green constitui a zona onde foi aberto o buraco, propriamente dito, no qual se pretende introduzir a 

bola. Os greens têm dimensões muito variadas e apresentam-se com a relva cortada muito rente ( cerca 

de 3,5 mm). Regra geral, não são planos, apresentando linhas de níveis que os jogadores têm que saber 

"ler", para colocar a bola no buraco com o mínimo de pancadas possível (Fragoso, 2010). 

Como obstáculos, que o jogador terá que 

ultrapassar, encontram-se, lagos, bunkers - 

zonas côncavas, regra geral, profundas, com 

areia - regueiras e riachos (Fragoso, 2010). 

A todo o terreno que circunda o tee, o fairway e 

o green chama-se "rough" (Fragoso, 2010). 

Por fim, existe o buraco (hole), considerado o 

alvo, o objectivo do jogador. Este pode ser 

aberto em qualquer parte do green. Tem um 

diâmetro de 10,79 cm (4 1/4 polegadas). No 

buraco é colocada uma bandeira para permitir 

ao jogador estimar a distância a que se encontra 

do buraco, a cada momento do jogo. Na 

bandeira, normalmente, encontra-se escrito o número do buraco (Fragoso, 2010). 

 

 

 

Figura 21 - Diferentes áreas de um campo de golfe.            

Fonte: http://www.great-golf-guide.com 
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2.3.6 RELVADOS – DIVERSIDADE ESPECÍFICA

As espécies usadas nos relvados dos campos de golfe determinam em larga medida as suas 

características funcionais e a sua compatibilidade ambiental. Todas a espécies de relvas integram-se 

taxonomicamente na Família das Gramíneas, sendo utilizada, em campos de golfe, uma ínfima parcela 

das cerca de 10 000 espécies que constituem a família. O universo de espécies susceptíveis de 

exploração permanece, portanto, muito vasto. De entre as características que variam marcadamente 

entre as espécies, o tipo fotossintético assume particular relevância para a adaptação estacional, 

nomeadamente no que respeita à economia no uso da água e de azoto e à resistência a temperaturas 

extremas (Silva et al., 2001).  

Deste modo, podemos distinguir algumas espécies utilizadas, com frequência, na implantação de 

relvados em campos de golfe ( Anexo VI). 

 Lolium perenne – O género Lolium engloba 40 espécies disseminadas na Euroásia e África do 

Norte. Trata-se de uma espécie vivaz, pertencente à família das Poáceas, com uma grande facilidade de 

implantação em todas as estações do ano. Apresenta uma boa resistência ao pisoteio e a fungos pelo 

que se encontra adequada a um relvado com uma utilização intensiva como é o caso de relvados 

destinados à prática de golfe (Lecoq, 2004). 

 Festuca arundinacea - O género Festuca envolve uma centena de espécies. A espécie F. 

arundinacea é vivaz, pertencente à família das Poáceas, nas zonas temperadas possui folhas largas, 

glabras com as bordaduras rugosas e ásperas ao tacto e a base do caule apresenta uma coloração 

vermelha violácea. Apresenta uma boa resistência à seca e a baixas temperaturas formando relvados 

densos e resistentes (Lecoq, 2004). 

Poa pratensis - O género Poa engloba 250 a 300 espécies, consoante os autores, das quais 23 

ocorrem em França. Trata-se de uma espécie originária do hemisfério Norte, vivaz, rizomatosa, com 

folhas mais ou menos largas, glabras onde as extremidades terminam em forma de proa de barco. De 

cada lado do limbo existem duas linhas paralelas. Como desvantagem regista-se a sua difícil implantação 

recomendando-se a sua sementeira no final da Primavera e no Verão. Todavia, conseguem-se relvados 

bastante densos e vigorosos (Lecoq, 2004). 

Cynodon dactylon – Constitui uma espécie com origem em regiões secas e quentes, é vivaz, 

rizomatosa e emite estolhos. Por vezes pode ser combatida como infestante uma vez que é de origem 

tropical e pode assumir um carácter espontâneo em vários países. Forma um relvado muito denso e 

recebe cortes muito rasos de forma favorável, sendo simultaneamente resistente a doenças e ao pisoteio, 

com capacidade de apresentar uma coloração verde mesmo no Verão, com disponibilidades hídricas 

reduzidas (Lecoq, 2004). 
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Agrostis stolonifera – Trata-se de uma espécie de zonas temperadas do hemisfério Norte, 

vivaz, de folhas largas, glabra, com nervura bem marcada e bainha rosa lilás e que emite estolhos. 

Constitui uma espécie, dadas as suas características, muito utilizada em “greens” de campos de golfe, 

pois esta área do campo exige um relvado exemplar sem falhas e com uma textura macia (Lecoq, 2004). 

Phleum bulbosa – Com origem na parte temperada do hemisfério Norte, esta espécie apresenta 

um carácter vivaz, que emite estolhos, glabra com folhas moles, largas de cor verde acinzentada clara, 

finas, densas e de crescimento lento. Produz muito poucas sementes e é uma espécie muito mais 

utilizada que o Phleum pratense. É fácil de implantar com bom aspecto invernal e boa tolerância ao 

pisoteio e às doenças (Lecoq, 2004). 

2.3.7 – GESTÃO DE ZONAS NATURAIS E ÁREAS ENVOLVENTES DO CAMPO 

As áreas naturais da envolvente de um campo de golfe devem ser preservadas e recuperadas durante e 

após a implantação de um campo de golfe propriamente dito. A preservação das áreas naturais 

adjacentes ao campo trará benefícios significativos para o mesmo, nomeadamente, a nível da 

minimização dos custos associados às actividades de instalação e manutenção de áreas de 

enquadramento paisagístico (Morais e Clemente, 2009). 

Habitualmente, as áreas naturais adjacentes ao campo já se encontram bem adaptadas ao local e ao 

próprio clima da região, o que constitui, à partida, uma mais-valia para o campo em si. A preservação 

destas áreas naturais pré-existentes e a promoção da sua conectividade no interior do campo irão 

permitir uma redução da fragmentação dos “habitats” e a criação de corredores verdes que irão efectuar a 

ligação entre as áreas naturais no inteiro do campo (Morais e Clemente, 2009). 

Assim, podemos considerar como principais áreas a manter naturais no Layout do campo de golfe as 

seguintes: 

 - Atrás do 1º tee; 

 - entre tees; 

 - Envolvente a lagos e superfícies de água, 

 - entre fairways, se a largura permitir (Morais e Clemente, 2009). 

No que se refere à diversidade de “habitats” pré-existentes e a medidas para a criação de novas áreas de 

“habitat”, devem ser consideradas quatro áreas as principais, quando se analisa o tipo de vegetação: 

- Paisagem Natural, que deve ser mantida, sem dúvida, pois é uma fonte de vantagens não só 

económicas como ambientais. 
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- Selecção de espécies autóctones, uma vez que as mesmas apresentam melhor adaptação ao 

local, menor custo de manutenção e melhor adaptação da vida selvagem existente. 

- Tipo de relva e sua adaptação às características de solo e clima. 

- Bio- filtros, que são criados através das áreas de transição entre as áreas relvadas, de grande 

manutenção) e as áreas naturais a preservar, de baixa manutenção. Estas zonas de transição 

são fundamentais, pois providenciam cobertura para a vida selvagem (Morais e Clemente, 2009). 

Como já foi referido acima, as áreas naturais na envolvente de um campo de golfe requerem operações 

de manutenção de menor frequência que as comuns nos habituais campos de golfe. Deste modo, como 

forma de promover o aumento da biodiversidade nessas áreas, melhorando, também, o estado de 

conservação das mesmas, destacam-se algumas acções de manutenção, que se consideram 

fundamentais:  

- Gestão florestal nas áreas naturais em função das necessidades de conservação destas 

estruturas. 

- Conservação e promoção do desenvolvimento das formações arbustivas, através de medidas 

adequadas de gestão. 

- Restrição de operações de mobilização do solo. 

- Erradicação de espécies exóticas. 

- Gestão dos espaços contíguos de formações arbustivas, de forma a promover a possibilidade 

de se efectuar o jogo. 

- Promoção de programas de monitorização para avaliação do estado de conservação de tais 

estruturas, numa malha significativa e com a regularidade temporal adequada. 

- Ordenamento e controlo das acessibilidades locais e entre os loteamentos e o golfe e as 

áreas naturais/florestais, limitando, nestas o acesso de veículos motorizados apenas 

às serventias necessárias aos trabalhos de ordenamento e gestão de cada parcela da 

propriedade. 

- Promover planos de recuperação ou reconversão, de revegetação a aplicar a essas áreas 

(Morais e Clemente, 2009). 
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3. OBJECTIVOS 
 

Como objectivo base desta dissertação considera-se a aferição da preferência dos praticantes 

de golfe pela a implementação de bordaduras vegetais nas áreas envolventes dos campos de 

golfe. 

 

A aferição da preferência dos utilizadores será elaborada através da realização de inquéritos aos 

mesmos que irão traduzir as suas escolhas no que se refere a algumas características do 

material vegetal que se tenciona implementar no campo. 

Os  resultados estatísticos serão apresentados sob forma gráfica e analítica que resultaram de 

um tratamento prévio em SPSS, o que facilita uma correcta interpretação dos mesmos, 

procedendo-se posteriormente à sua aplicação na fase de projecto ( proposta de alteração). 

Deste modo, pretende-se estabelecer uma faixa de transição entre o relvado ( área de recreio 

activo) e  a zona envolvente através da criação de uma bordadura vegetação constituída por 

espécies autóctones da zona onde se encontra o campo em estudo ( Serra da Arrábida). 

 

Assim, procura-se contribuir para uma melhoria visual do meio envolvente do campo de golfe, o 

que enriqueceria,  simultaneamente, o mesmo através da promoção da biodiversidade e de uma 

gestão ambiental sustentável. 
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4. METODOLOGIA UTILIZADA 

4.1 O INQUÉRITO 

O inquérito por amostragem não é mais do que um método de análise, de forma indutiva, sobre o qual se 

inferem determinadas propriedades para uma determinada população, a partir de uma parcela dessa 

mesma população e que se designa por amostra (Morgado,1959). 

Os dados recolhidos através de inquéritos, tal como se afirmou anteriormente, referem-se apenas à 

amostra observada. A partir daí, podem estimar-se as características correspondentes, para o universo 

estatístico considerado (Morgado,1959). 

Sendo o inquérito, utilizado frequentemente, para a recolha de dados e informação, num processo de 

investigação quantitativa, a sua estrutura e construção deve obedecer a regras específicas de forma a 

extrair a informação necessária aos objectivos em vista (Morgado,1959). 

Para a construção de um questionário, devem ser observadas algumas regras e etapas consideradas 

fulcrais: 

a) Organização das questões a considerar na sua elaboração: vantagens e desvantagens como 

instrumento de recolha de dados. Questões de interesse e contexto de aplicação. Definição das 

características que permitem a respectiva análise. 

 

b) Construção e planificação das questões: questões de resposta aberta, resposta fechada ou 

resposta mista.  

 

c) Garantia de fidelidade nas respostas. Definição dos tipos de resposta. Definição das escalas de 

medida que permita avaliar os atributos de uma população. 

 

d) Elaboração de um pré-teste do questionário para verificação da fiabilidade e validade do 

inquérito produzido (Ramos, 2008). 

 

O inquérito por questionário é um dos métodos de recolha de dados a que se recorre, com um 

determinado objectivo (Rodolphe, 1997). 

Uma das questões, que se coloca ao inquirir, é saber qual a população alvo do inquérito e, em segundo 

lugar, escolher, dentro dessa população, as pessoas a inquirir (Rodolphe, 1997). 
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Por outro lado, as questões devem ser elaboradas de forma clara e concisa, de modo a permitir a 

compreensão, por todos, da mesma forma. De igual modo, as questões devem ser formuladas de forma 

lógica e sequenciada, de modo a que a resposta possa suscitar o interesse do inquirido, não entrando em 

campos demasiadamente pessoais (Rodolphe, 1997). 

 

No caso concreto deste estudo, a população alvo é constituída por praticantes de golfe, utilizadores do 

Campo de Golfe da Quinta do Peru, escolhidos ao acaso. 

O questionário utilizado abrange questões genéricas e questões específicas. As que se consideram 

genéricas referem-se à recolha de informação pessoal dos praticantes de golfe: 

- Idade (Através de uma escala de medida – Escala de Razão) 

- Género (Através de uma escala de medida – Escala Nominal) 

- Profissão (Através de uma escala de medida – Escala Nominal) 

- Nacionalidade (Através de uma escala de medida – Escala Nominal) 

As questões, consideradas específicas, referem-se ao objectivo desta dissertação, isto é, à “Introdução 

de Bordaduras Vegetais em Campos de Golfe” e podem considerar-se perguntas que implicam uma 

ordem de preferência. 

Assim, a estrutura destas questões, apresenta-se da seguinte forma: 

Questões: 

1 – Altura da Vegetação  

      1.1 – Maior preferência 

      1.2 – Preferência intermédia 

      1.3 – Menor preferência 

2 – Cor da Vegetação  

      2.1 – Maior preferência 

      2.2 – Preferência intermédia 

      2.3 – Menor preferência 

3 – Densidade da Vegetação  
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3.1 – Maior preferência

      3.2 – Preferência intermédia 

      3.3 – Menor preferência 

 

4 – Variedade de espécies  

      4.1 – Maior preferência 

      4.2 – Preferência intermédia 

      4.3 – Menor preferência 

5 – Geometria do Traçado da Vegetação  

      5.1 – Maior preferência 

      5.2 – Preferência intermédia 

      5.3 – Menor preferência 

6 – Continuidade do Traçado da Vegetação  

      1.1 – Maior preferência 

      1.2 – Menor preferência 

( Anexo VII) 

Os parâmetros seleccionados para integrar o referido inquérito, resultaram de uma pesquisa, não só a 

nível estatístico (formulação das questões), mas também ao nível da temática da análise visual da 

paisagem e suas metodologias, permitindo efectuar uma analise comparativa entre a realidade e uma 

situação considerada como ideal, exprimida, essencialmente, através de conceitos estéticos e funcionais 

(Nunes, 1985). Assim, este tipo de técnicas possibilitam a decomposição da paisagem em factores 

isoláveis, nomeadamente, características físicas (Nunes, 1985).  

Nesta temática e numa atitude de análise da percepção dos ambientes urbanos e na forma como os 

próprios habitantes organizam a informação que lhes é transmitida pelo espaço urbano, Lynch (1960), 

considera que “as imagens com mais valor são aquelas que se aproximam de um campo total forte: 

densas, rígidas e vivas; as que usam todos os tipos de elementos e características da forma sem 

concentrações limitadas, as que podem ser organizadas hierarquicamente quer continuamente, segundo 
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as exigências do momento.” 

 

Lynch (1960) também considerou algumas características de interesse para o design urbano, tais como: a 

singularidade, a clareza, a cor, a simplicidade da forma (geometria clara e simples), a continuidade, a 

predominância, a clareza da ligação, a diferenciação direccional (assimetrias gradientes e referências 

radiais que diferenciam uma extremidade) entre outras. 

Deste modo, com base nestas ideias e conceitos, procedeu-se à selecção das características da 

vegetação com maior relevância que deveriam, assim, fazer parte do inquérito. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS EM ESTUDO E 
IDENTIFICADAS NO INQUÉRITO  

 

4.2.1 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS MAIS RELEVANTES 
 
 
Através do perfil da amostra, e de acordo com as variáveis estabelecidas no inquérito, foram analisadas 

variáveis de carácter genérico, relacionadas com os utilizadores do campo, e variáveis específicas que 

caracterizam os tipos de vegetação, objecto deste estudo, conforme indicadas no quadro nº 1: 

 

 

Variáveis Genéricas Variáveis Específicas 

Idade Altura da Vegetação 

Género Cor da Vegetação 

Profissão Densidade da Vegetação 

Nacionalidade Variedade de Espécies 

 Geometria do Traçado da Vegetação 

 Continuidade do Traçado da Vegetação 

 

 

 

 

 

 

Quadro nº 1 
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Refere-se que, para a realização deste estudo, foram aplicadas as técnicas estatísticas que se pensa 

serem as adequadas aos objectivos definidos, através das ferramentas informáticas Excel e SPSS, 

versão 18.0. 

Passemos, então, a analisar cada uma das variáveis indicadas no quadro referenciado: 

4.2.1.1 VARIÁVEIS GENÉRICAS 

Idade: Para efeitos de análise, consideraram-se as seguintes classes etárias: 

< 20 ; 20 – 29 ; 30 – 39 ; 40 – 49 ; 50 – 59;  >= 60  

Para efeitos de análise em SPSS, considerámos que: 

1 → < 20           2 → 20 – 29        3 → 30 – 39       4 → 40 – 49        5 → 50 – 59       6 → >= 6 

Género: A descrição desta variável assenta no facto do adulto ser do sexo masculino ou do sexo 

feminino. Para efeitos de análise em SPSS, considerou-se que: 

1 → Masculino                2 → Feminino 

Profissão: De acordo com os dados recolhidos, os praticantes de golfe inquiridos referem profissões 

muito diversas. Optou-se por designar as mais representativas, tendo-se englobado em “Outras” todas 

aquelas cuja representatividade não era significativa. A análise, com base na explicitação de todas as 

profissões apresentadas, tornar-se-ia demasiado trabalhosa, sendo desnecessária em termos práticos, 

Assim, consideraram-se, para efeitos de análise, em SPSS, as seguintes: 

1 → Economista                2 → Contabilista                3 → Engenheiro                4 → Médico 

5 → Estudante                   6 → Professor                    7 → Gestor                       8 → Outras 

Em “Outras”, estão considerados: “Advogados”, “Agricultores”, “Recepcionistas”, “Bancários”,  etc. 

Nacionalidade: Considerou-se, apenas, ser o praticante de golfe, português ou estrangeiro. 

Para efeitos de análise em SPSS: 

1 → Português                       2 → Estrangeiro 

4.2.1.2  VARIÁVEIS ESPECÍFICAS 

Altura da Vegetação:  Ao considerar-se esta variável como uma questão a colocar aos praticantes de 

golfe, teve-se em atenção a sua importância, pois a altura pode ser determinante ou condicionante de 

uma jogada de golfe. Assim, a questão foi colocada tendo em atenção a altura idêntica, a altura crescente 
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e as alturas diversas e aleatórias da vegetação, de acordo com a menor, a maior ou a idêntica 

preferência dos desportistas inquiridos. 

Cor da Vegetação: Esta variável foi colocada, dada a sua importância, devido à cor poder influenciar a 

concentração ou dispersão do jogador, no momento da sua jogada. A questão foi colocada, tendo em 

atenção a cor variada, as plantas com o mesmo gradiente de cor e as plantas de igual cor, de acordo com 

a menor, a maior ou a idêntica preferência dos desportistas inquiridos. 

Densidade da Vegetação: A concentração da vegetação na bordadura de um campo de golfe pode ser 

determinante para um jogador. Esta questão foi colocada tendo em atenção a vegetação dispersa, a 

vegetação concentrada e a vegetação muito concentrada, de acordo com a menor, a maior ou a idêntica 

preferência dos desportistas inquiridos. 

Variedade de Espécies: A variedade de espécies na bordadura de um campo de golfe pode apresentar-

se como um aspecto visual  agradável ao praticante de golfe. Esta questão foi colocada, tendo em 

atenção a variedade intermédia, uma única espécie e a variedade elevada, de acordo com a menor, a 

maior ou a idêntica preferência dos desportistas inquiridos. 

Geometria do Traçado da Vegetação: Tal como a questão anterior, o traçado adoptado nas bordaduras 

do campo pode contribuir para um aspecto visual de excelência, muito mais agradável a quem pratica 

esta modalidade desportiva. Esta questão foi colocada tendo em atenção o traçado rectilíneo, o traçado 

curvilíneo e o traçado rectilíneo e curvilíneo, de acordo com a menor, a maior ou a idêntica preferência 

dos desportistas inquiridos. 

Continuidade do Traçado da Vegetação: Por fim, foi colocada a questão da continuidade do traçado, de 

acordo com a menor ou a maior preferência dos desportistas inquiridos, que se pronunciaram sobre o 

traçado contínuo e o traçado descontínuo da vegetação. 

4.2.2  ANÁLISE DESCRITIVA DA POPULAÇÃO  

Foram efectuados 104 inquéritos, nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2011, à seguinte população em análise: 

praticantes e utilizadores do Campo de Golfe da Quinta do Peru. O objectivo deste inquérito é o de aferir 

a preferência dos golfistas sobre as “Bordaduras dos Campos de Golfe” propostas. Para melhor 

caracterizar esta população e a amostra recolhida, referem-se os seguintes dados (Quadro 2): 

 

 

 Quadro nº 2 
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4.2.2.1 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS GENÉRICAS 

Idade:  Pela análise do quadro nº 3 e do respectivo gráfico (nº1), 

Idade 

(nº de 

anos) 

Frequência Percentagem Percentagem 

Acumulada 

< 20 10 9,6 9,6 

20 - 29 7 6,7 16,3 

30 – 39 21 20,2 36,5 

40 – 49 19 18,3 54,8 

50 – 59 36 34,6 89,4 

>= 60 11 10,6 100 

Total 104 100  

 

verifica-se que a maioria dos praticantes de golfe se situa na faixa etária dos 50 aos 59 anos. É 

interessante verificar que cerca de 55% dos golfistas têm idade inferior a 55 anos. A actividade golfista 

também começa a ser praticada pelas populações mais jovens. Repare-se que cerca de 26% da 

população tem idade inferior a 29 anos. 

Género: 

Género Frequência Percentagem 
Percentagem 

Acumulada 

Masculino 79 76% 76% 

Feminino 25 24% 100% 

Total 104 100%  

 

A análise dos dados referentes a esta variável e que se encontram no quadro nº 4 , mostra-nos que a 

maioria dos praticantes de golfe são do sexo masculino, representando 76% do total. A visualização do  

gráfico nº 2 também nos mostra que os praticantes do sexo feminino são menos de metade dos do sexo 

masculino. 

Profissão: 

Relativamente a esta variável, constata-se que a grande maioria dos praticantes de golfe exerce 

profissões associadas a habilitações académicas de nível superior. 

Quadro nº 3 Gráfico nº 1 

Quadro nº 4 
Gráfico nº 2 
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Profissão Frequência Percentagem Percentagem 

Acumulada 

Economista 11 10,6 10,6 

Contabilista 5 4,8 15,4 

Engenheiro 10 9,6 25,0 

Médico 5 4,8 29,8 

Estudante 12 11,5 41,3 

Professor 6 5,8 47,1 

Gestor 27 26,0 73,1 

Outras 28 26,9 100,0 

Total 104 100,0  

 

Verifica-se, também, que a maioria dos praticantes de golfe está ligada a actividades económicas e de 

gestão. São seguidos pelos estudantes e pelos engenheiros (quadro nº5 e gráfico nº3). 

Nacionalidade: 

Verifica-se que os praticantes de golfe, no campo da Quinta do Peru, são praticamente todos de 

nacionalidade portuguesa. Não podemos alargar esta conclusão a todos os campos de golfe nacionais, 

uma vez que, como é sabido, a localização dos campos e a época do ano determinam, na maior parte 

das vezes, a selecção dos praticantes. 

Pode constatar-se, no quadro nº 6 e gráfico nº 4, que cerca de 98% dos praticantes são portugueses. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1.1  Análises cruzadas de algumas variáveis genéricas 

Profissão/Género: 

Com base no quadro nº 7, efectuaram-se análises cruzadas relativas às variáveis “Profissão” e “Género”. 

 

Quadro nº 5 Gráfico nº 3  

Gráfico nº 4 

Nacionalidade Frequência Percentagem Percentagem 

Acumulada 

Português 102 98,1% 98,1% 

Estrangeiro 2 1,9% 100% 

Total 104 100%  

 Quadro nº 6 
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 Profissão Total 

Economista Contabilista Engenheiro Médico Estudante Professor Gestor Outras 

Género M 9 3 10 4 8 3 22 20 79 

F 2 2 0 1 4 3 5 8 25 

Total 11 5 10 5 12 6 27 28 104 

 

Pode observar-se que a maioria dos praticantes de golfe são gestores do sexo masculino. Em minoria, 

encontram-se os médicos do sexo feminino (gráfico nº 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Género/Nacionalidade: 

Seguindo o raciocínio utilizado na análise anterior e pela observação do quadro nº 8, verifica-se que a 

maioria dos praticantes de golfe, na Quinta do Peru são do sexo masculino (gráfico nº 7). 

 

 

 

 

 

 

Idade/Profissão: 

 

 Nacionalidade Total 

Português Estrangeiro 

Género M 79 0 79 

F 23 2 25 

Total 102 2 104 

Quadro nº 7 

Gráfico nº 5 

Gráfico nº 6 Quadro nº8 
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A análise cruzada da idade e profissão permite-

nos afirmar que a maioria dos praticantes de 

golfe desta população são gestores e situam-se 

na faixa etária dos 50 aos 59 anos. Seguem-se 

os economistas, na mesma faixa etária. Os 

estudantes encontram-se, na sua maioria, na 

faixa etária inferior aos 20 anos. Verifica-se, 

também, que mais de 50% da população, 

independentemente da profissão, se situa na 

faixa etária dos 40 aos 59 anos. 

 

4.2.2.2  VARIÁVEIS ESPECÍFICAS 

Altura da Vegetação (fig. 22): 

 

 

 

 

 

Idade Profissão Total 

Economista Contabilista Engenheiro Médico Estudante Professor Gestor Outras 

< 20 0 0 0 0 10 0 0 0 10 

20 - 29 0 0 0 0 2 0 3 2 7 

30 - 39 1 2 1 1 0 1 9 6 21 

40 - 49 2 2 2 2 0 2 2 7 19 

50 - 59 8 1 4 1 0 3 11 8 36 

>= 60 0 0 3 1 0 0 2 5 11 

Total 11 5 10 5 12 6 27 28 104 

Gráfico nº 7 

Quadro nº 9 

Figura 22 -  Questão nº 1 – Inquérito realizado. “Classifique as seguintes imagens de acordo com a sua ordem de preferência quanto à 

ALTURA DA VEGETAÇÃO.” 
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O quadro nº 10 mostra-nos a preferência dos golfistas pela “Altura da Vegetação”.

 Altura idêntica Várias Alturas Aleatórias Altura crescente 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Maior Preferência 25 24 37 35,6 42 40,4 

Preferência intermédia 42 40,4 38 36,5 29 27,9 

Menor Preferência 37 35,6 29 27,9 33 31,7 

Total 104 100 104 100 104 100 

 

A maioria dos praticantes de golfe prefere uma vegetação que apresente uma altura crescente. Seguindo a ordem 

de preferências, temo-la por uma altura idêntica da vegetação e, em último lugar, a preferência por alturas 

diversas. Os gráficos 8, 9 e 10 mostram-nos essa realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

E, de uma forma global (quadro nº 11 e grafico nº 11): 

 

 

 

 

 

 

 

Maior preferência – Altura da Vegetação 

Altura 

Idêntica 

Várias Alturas 

Aleatórias 

Altura 

Crescente 

Total 

24% 35,6% 40,4% 100% 

Quadro nº 10 

Gráfico nº 8 Gráfico nº 9 Gráfico nº 10 

Gráfico nº  11 Quadro nº 11 
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Cor da Vegetação (fig. 23): 

 

 

 

 

 

Em relação à  “Cor da Vegetação”,  a preferência dos praticantes de golfe encontra-se expressa no 

quadro nº 12: 

 Cor Igual Mesmo Gradiente de Cor Cores Diversas 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Maior Preferência 15 14,4 31 29,8 58 55,8 

Preferência intermédia 42 40,4 45 43,3 21 20,2 

Menor Preferência 47 45,2 28 26,9 25 24,0 

Total 104 100 104 100 104 100 

 

A maior preferência dos golfistas vai para a vegetação que apresenta uma cor variada. A preferência 

intermédia identifica-se com o mesmo gradiente de cor da vegetação e, em último lugar, a preferência por 

igual cor da vegetação. Os gráficos 12, 13 e 14 mostram-nos o que ficou dito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro nº 12 

Gráfico nº 12 Gráfico nº 13 Gráfico nº 14 

Figura 23 -  Questão nº 2 – Inquérito realizado. “Classifique as seguintes imagens de acordo com a sua ordem de preferência quanto à 

COR DA VEGETAÇÃO.” 
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E, de igual forma, tem-se, globalmente representada, a preferência relativa à cor da vegetação (quadro nº 

13 e grafico nº 15): 

Maior preferência – Cor da Vegetação 

Cor 

Variada 

Mesmo Gradiente de 

Cor 

Igual Cor Total 

55,8% 29,8% 14,4% 100% 

 

 

Concentração da Vegetação (fig. 24):  

 

 

 

 

De acordo com a estrutura seguida, quanto à “Concentração da Vegetação”, as  preferências dos 

praticantes de golfe encontram-se expressas no quadro nº 14: 

 Vegetação 

Dispersa 

Vegetação 

Concentrada  

Vegetação Muito Concentrada 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Maior Preferência 36 34,6 35 33,7 33 31,7 

Preferência intermédia 24 23,1 61 58,7 21 20,2 

Menor Preferência 44 42,3 8 7,6 50 48,1 

Total 104 100 104 100 104 100 

 

A maior preferência dos jogadores vai para a vegetação dispersa. A preferência intermédia identifica-se 

com a vegetação concentrada e, em último lugar, a preferência pela vegetação muito concentrada. Estes 

resultados são explicados pelo facto das bolas serem mais visíveis com a vegetação dispersa. Os 

gráficos nº 16, 17 e 18 mostram-nos exactamente o expresso anteriormente. 

 

Quadro nº 13 

Quadro nº 14 

Gráfico nº 15 

Figura 24 -  Questão nº 3 – Inquérito realizado. “Classifique as seguintes imagens de acordo com a sua ordem de preferência quanto à 

CONCENTRAÇÃO DA VEGETAÇÃO.” 
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No quadro nº 15 e gráfico nº 19, tem-se a representação global da maior preferência pela “Concentração 

da Vegetação”: 

 

 

 

 

 

 

Variedade de Espécies (fig. 25): 

 

 

 

 

 

A “Variedade da Vegetação” e a sua preferência pelos praticantes de golfe encontra-se expressa no 

quadro nº 16: 

 

Maior preferência – Concentração da Vegetação 

Vegetação 

Dispersa 

Vegetação 

concentrada 

Vegetação Muito 

Concentrada 

Total 

34,6% 33,7% 31,7% 100% 

Gráfico nº 16 Gráfico nº 17 Gráfico nº 18 

Gráfico nº 19 Gráfico nº 19

Figura 24 -  Questão nº 4 – Inquérito realizado. “Classifique as seguintes imagens de acordo com a sua ordem de preferência quanto  à 

VARIEDADE DE ESPÉCIES.” 

Gráfico nº 19 Quadro nº 15 
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 Variedade Intermédia Uma Única Espécie Variedade Elevada 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Maior Preferência 37 35,6 22 21,2 45 43,3 

Preferência intermédia 57 54,8 26 25,0 25 24,0 

Menor Preferência 10 9,6 56 53,8 34 32,7 

Total 104 100 104 100 104 100 

 

A maior preferência dos golfistas vai para a vegetação que apresenta uma variedade elevada. A 

preferência intermédia identifica-se com a vegetação de variedade intermédia e, em último lugar, a 

preferência por uma única espécie de vegetação. A análise dos gráficos nº 20, 21 e 22 mostra-nos o que 

ficou dito. 

 

 

 

 

 

 

Tem-se, então, a representação global da maior preferência pela “Variedade da Vegetação” (quadro n º17 

e gráfico nº  23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maior preferência – Variedade da Vegetação 

Variedade Intermédia Uma Única Espécie Variedade Elevada Total 

35,6% 21,2% 43,2% 100% 

Quadro nº  16 

Gráfico nº 20 Gráfico nº 21 Gráfico nº 22 

Quadro nº 17 

Gráfico nº 23 

Quadro nº  17 
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Traçado da Vegetação (fig. 25):

 

 

 

 

 

O “Traçado da Vegetação” e a sua preferência pelos praticantes de golfe encontra-se expressa no quadro 

nº 18: 

 Traçado Rectilíneo Traçado Rectilíneo-

Curvilíneo 

Traçado Curvilíneo 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Maior Preferência 28 26,9 38 36,5 37 35,6 

Preferência intermédia 21 20,2 37 35,6 51 49,0 

Menor Preferência 55 52,9 29 27,9 16 15,4 

Total 104 100 104 100 104 100 

 

A maior preferência dos praticantes de golfe vai para a vegetação que apresenta um traçado rectilíneo-curvilíneo. 

A preferência intermédia identifica-se com o traçado curvilíneo e, em último lugar, a preferência por traçado 

rectilíneo da vegetação. Os gráficos nº 24, 25 e 26 mostram-nos essa realidade. 

 

 

  

 

 

 

 

Quadro nº 18 

Gráfico nº 24 Gráfico nº 25 Gráfico nº 26 

Figura 25 -  Questão nº 5 – Inquérito realizado. “Classifique as seguintes imagens de acordo com a sua ordem de preferência quanto  ao 

TRAÇADO DA VEGETAÇÃO.” 
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A representação global da maior preferência, dos golfistas, pelo “Traçado da Vegetação”(quadro nº 19 

gráfico nº 27): 

Maior preferência – Traçado da Vegetação 

Traçado Rectilíneo 
Traçado 

Rectilíneo/Curvilíneo 
Traçado Curvilíneo Total 

27,1% 37,0% 35,9% 100% 

 

 

 

Continuidade do Traçado (fig. 26): 

 

 

 

 

 

A “Continuidade do Traçado da Vegetação” e a sua preferência pelos praticantes de golfe encontra-se 

expressa no quadro nº 20: 

 Traçado Contínuo Traçado Descontínuo 

Frequência % Frequência % 

Maior Preferência 40 38,5 64 61,5 

Menor Preferência 64 61,5 40 38,5 

Total 104 100 104 100 

Quadro nº 19 

Gráfico nº 27 

Quadro nº 20 

Figura 26 -  Questão nº 6 – Inquérito realizado. “Classifique as seguintes imagens de acordo com a sua ordem de 

preferência quanto  à  CONTINUIDADE DO TRAÇADO DA VEGETAÇÃO.” 
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A maior preferência dos golfistas vai para um traçado descontínuo da vegetação. A menor preferência, 

como é óbvio, será pelo traçado contínuo. Mais uma vez, os jogadores manifestam a sua preferência de 

acordo com a facilidade de encontrar as bolas de golfe. Os gráficos nº 28 e 29 mostram-nos o que ficou 

afirmado anteriormente. 

 

 

 

 

 

. 

 

Globalmente, tem-se a representação da preferência pelo “Traçado da Vegetação” ( quadro nº 21 e 

gráfico nº 30): 

Maior preferência – Continuidade do Traçado 

Traçado Contínuo Traçado Descontínuo 

38,5% 61,5% 

 

 

 

 

4.2.3  RELAÇÕES ENTRE AS DIVERSAS VARIÁVEIS 

Para proceder à análise das possíveis relações entre as diversas variáveis há que garantir a independência das 

variáveis em causa. Para isso, e aplicando a técnica estatística comum nestes casos, procedeu-se àquela 

verificação através do teste do Qui-Quadrado ( )c 2 . Para isso, e antes da sua aplicação, explica-se em que 

consiste o mesmo e, de um modo genérico, o seu funcionamento ( Oliveira, 2004). 

.

Gráfico nº 28 Gráfico nº 29  

Quadro nº 21 

Gráfico nº 30 

Gráfico nº 30  
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O teste do Qui-Quadrado permite verificar a independência entre duas variáveis independentes, considerando 

uma amostra aleatória retirada dessa mesma população. O Teste do Qui-Quadrado tem por base uma disposição 

dos dados de acordo com uma tabela de contingência do tipo r x c ( Oliveira, 2004). 

Genericamente, uma tabela de contingência resulta de uma classificação, segundo dois itens diferentes, de um 

mesmo grupo de indivíduos. Tem por objectivo inferir sobre a existência ou inexistência de relação entre as 

variáveis( Oliveira, 2004). 

 

Considere-se, então, uma amostra de n indivíduos extraída de uma população, atendendo a dois critérios de 

classificação: X (variável 1) e Y (variável 2), cujos valores observados serão representados por Oij
com i=1, …, r, 

e j=1, …, c. As frequências observadas podem apresentar-se numa “Tabela de Contingência” com r linhas e c 

colunas (do tipo anteriormente indicado r x c) ( Oliveira, 2004). 

A formalização do ensaio de hipóteses que está subjacente a este teste, com a definição das hipóteses nula e 

alternativa será apresentada da seguinte forma ( Oliveira, 2004): 

H 0
: Há independência entre as variáveis X e Y 

H 1
: Não há independência entre as variáveis X e Y. 

Designar-se-á, genericamente, por X i
 (i=1, …, r) uma categoria da primeira variável e, por Y j

 (j=1, …, c) uma 

categoria da segunda variável e os dados serão apresentados no quadro nº 22 ( Oliveira, 2004): 

X / Y Y 1
 Y 2

 … Y c
 Total 

X 1
 O11

 O12
 … O c1

 O *1
 

,
 

O21
 O22

 … O c2
 O *2

 

… … … … … … 

X r
 Or1

 Or2
 … Orc

 Or*
 

Total O 1*
 O 2*

 … O c*
 O c*

 

 

Na tabela Oij
 – representa os valores observados, i =1,…,r e j =1,…, c, e  E ij

 – representa os valores 

esperados, i=1,…,r  e j=1,…, c, 

Quadro nº 22 
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Sendo E ij
 = 

n

OO ji **
´

,  com  i =1,..., r  e j =1,..., c. 

A estatística de teste é dada por: 

c
2

= 
( )

å
-

E

EO

y

ijij

2

 

onde c
2

 ≈c
2

 ( r−1) ( c−1) , 1−a ,  sendo a aproximação da realidade tanto melhor quanto maior for 

a dimensão da amostra ( Oliveira, 2004): 

A regra de decisão é a seguinte: 

Se  c
2

> c
2

 ( r−1) ( c−1) , 1−a  , rejeita-se H 0
 ao nível de significância a 1( Oliveira, 2004). 

Depois desta apresentação teórica do teste do Qui-Quadrado e como forma de garantir a independência 

das variáveis consideradas nesta análise, procedeu-se à sua aplicação, tendo em conta os seguintes 

binómios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

- IDADE/Altura da Vegetação 

-          /Cor da Vegetação 

-          /Concentração da Vegetação 

-          /Variedade de Espécies 

-         /Traçado da Vegetação 

-         /Continuidade do Traçado 

- GÉNERO/Altura da Vegetação 

-                 /Cor da Vegetação 

-                /Concentração da Vegetação 

-                /Variedade de Espécies 

-               /Traçado da Vegetação 

-               /Continuidade do Traçado 

- PROFISSÃO/Altura da Vegetação 

-                      /Cor da Vegetação 

-                      /Concentração da Vegetação 

-                     /Variedade de Espécies 

-                    /Traçado da Vegetação 

-                    /Continuidade do Traçado 

- NACIONALIDADE/Altura da Vegetação 

-                        /Cor da Vegetação 

-                        /Concentração da Vegetação 

-                        /Variedade de Espécies 

-                        /Traçado da Vegetação 

-                       /Continuidade do Traçado 
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Dado que a apresentação deste tipo de análise se torna exaustiva e repetitiva, embora efectuada para 

todos os binómios indicados acima, optou-se por fazer a apresentação, apenas, da análise relativa aos 

binómios Idade/Variáveis específicas 

 

“IDADE” VERSUS “ALTURA DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Idade” e “Altura da Vegetação”, baseámo-nos no 

quadro nº 23: 

 

Idade 

Altura idêntica Várias alturas aleatórias Altura crescente 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

< 20 5 3 2 10 0 4 6 10 5 3 2 10 

20 - 29 2 4 1 7 3 2 2 7 2 1 4 7

30 – 39 4 6 11 21 6 10 5 21 11 6 4 21 

40 – 49 4 9 6 19 7 8 4 19 8 2 9 19 

50 – 59 7 17 12 36 16 11 9 36 13 11 12 36 

>= 60 3 3 5 11 5 3 3 11 3 6 2 11 

Total 25 42 37 104 37 38 29 104 42 29 33 104 

 

 

Verificou-se que a maior preferência dos inquiridos vai para a “Altura Crescente” da vegetação e a sua 

maior incidência encontra-se expressa na faixa etária dos 50 – 59 anos (gráficos nº 31, 32 e 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro nº 23 

Gráfico nº 31 Gráfico nº 32 Gráfico nº 33 
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Relativamente ao binómio “Idade/Altura da vegetação”, e para verificação da independência das 

variáveis, procedeu-se à aplicação do teste do c
2

 . 

As hipóteses formuladas foram as seguintes: 

 

H 0
: Há independência entre as variáveis “Idade” e “Altura da Vegetação” 

H 1
 : Não há independência entre as variáveis “Idade” e “Altura da Vegetação” 

 

e o teste forneceu os seguintes resultados: 

- Para a “Altura Idêntica” (ANEXO VIII) 

- Para “Várias Alturas Aleatórias” (ANEXO IX) 

- Para “Altura crescente” (ANEX0 X) 

Os valores do teste do Qui-quadrado de Pearson, para “Altura idêntica”, “Várias alturas aleatórias” e 

“Altura crescente” são, respectivamente, de 9,788; 10,942 e 12,350 com um nível de significância inferior 

a 0,0005. Quer isto dizer que a hipótese nula é verdadeira, isto é, que é esperado encontrar valores de 

c
2

 
iguais ou superiores aos indicados, mais de cinco vezes em cada 10.000. Logo as variáveis são 

independentes. 

“IDADE” VERSUS “COR DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Idade” e “Cor da vegetação”, baseámo-nos No 

quadro nº 24: 

 

Idade 

Igual cor Mesmo gradiente de cor Cor variada 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

< 20 2 4 4 10 6 2 2 10 2 4 4 10 

20 - 29 0 2 5 7 1 4 2 7 6 1 0 7 

30 – 39 5 10 6 21 7 9 5 21 9 3 9 21 

40 – 49 2 9 8 19 5 8 6 19 12 2 5 19 

50 – 59 5 13 18 36 10 17 9 36 21 8 7 36 

>= 60 1 4 6 11 2 5 4 11 8 3 0 11 

Total 15 42 47 104 31 45 28 104 58 21 25 104 

 Quadro nº 24 
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Verifica-se que a maior preferência dos golfistas vai para a “Cor variada” da vegetação. Mais uma vez, a 

maior incidência verifica-se na faixa etária dos 50 – 59 anos de idade. Trata-se da faixa etária com mais 

praticantes de golfe (gráficos nº 34, 35 e 36). 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao binómio “Idade/Cor da vegetação”, e para verificação da independência das variáveis, 

procedeu-se à aplicação do teste do c
2

 . 

As hipóteses formuladas foram as seguintes: 

H 0
: Há independência entre as variáveis “Idade” e “Cor da vegetação” 

H 1
 : Não há independência entre as variáveis “Idade” e “Cor da vegetação” 

e o teste forneceu os seguintes resultados: 

- Para “Igual cor”- ANEXO XI 

- Para “Mesmo Gradiente de Cor” - ANEXO XII 

- Para “Cor Variada”- ANEXO XIII 

Os valores do teste do Qui-quadrado de Pearson, para “Igual Cor”, “Mesmo Gradiente de Cor” e “Cor 

Variada” são, respectivamente, de 6,729; 6,877 e 17,333 com um nível de significância inferior a 0,0005. 

Quer isto dizer que a hipótese nula é verdadeira, isto é, que é esperado encontrar valores de c
2

 
iguais 

ou superiores aos indicados, mais de cinco vezes em cada 10.000. Logo as variáveis são independentes. 

 

“IDADE” VERSUS “CONCENTRAÇÃO DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Idade” e “Concentração da vegetação”, 

baseámo-nos no quadro nº 25: 

Gráfico nº 34 Gráfico nº 35 Gráfico nº 36 
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Idade 

Vegetação dispersa Vegetação concentrada 
Vegetação muito 

concentrada 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

< 20 5 3 2 10 4 5 1 10 1 2 7 10 

20 - 29 3 2 2 7 3 3 1 7 1 2 4 7 

30 – 39 6 3 12 21 6 14 1 21 9 5 7 21 

40 – 49 7 7 5 19 6 10 3 19 6 2 11 19 

50 – 59 11 7 18 36 12 22 2 36 13 7 16 36 

>= 60 4 2 5 11 4 7 0 11 3 3 5 11 

Total 36 24 44 104 35 61 8 104 33 21 50 104 

 

No que se refere à “Concentração da Vegetação”, a maior preferência dos desportistas é por  “Vegetação 

Dispersa”. A “Vegetação Concentrada” encontra-se muito próxima da anterior, na preferência dos 

inquiridos (gráficos nº 37, 38 e 39). 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao binómio “Idade/ Concentração da Vegetação”, e para verificação da independência das 

variáveis, procedeu-se à aplicação do teste do c
2

 . 

As hipóteses formuladas foram as seguintes: 

H 0
: Há independência entre as variáveis “Idade” e “Concentração da Vegetação” 

H 1
 : Não há independência entre as variáveis “Idade” e “Concentração da Vegetação” 

e o teste forneceu os seguintes resultados: 

 

Quadro nº 25 

Gráfico nº 37 Gráfico nº 38 Gráfico nº 39 
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- Para a “Vegetação Dispersa” - ANEXO XIV

- Para a “Vegetação Concentrada” – ANEXO XV 

- Para a “Vegetação Muito Concentrada”- ANEXO XVI 

Os valores do teste do Qui-quadrado de Pearson, para “Vegetação dispersa”, “Vegetação Concentrada” e 

“Vegetação Muito Concentrada” são, respectivamente, de 8,392; 4,741 e 7,372 com um nível de 

significância inferior a 0,0005. Quer isto dizer que a hipótese nula é verdadeira, isto é, que é esperado 

encontrar valores de c
2

 
iguais ou superiores aos indicados, mais de cinco vezes em cada 10.000. 

Logo as variáveis são independentes. 

 

“IDADE” VERSUS “VARIEDADE DE ESPÉCIES” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Idade” e “Variedade De Espécies”, baseámo-nos 

no quadro nº 26. 

 

Idade 

Uma única espécie Variedade intermédia Variedade elevada 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

< 20 1 1 8 10 7 3 0 10 2 6 2 10 

20 - 29 3 0 4 7 1 5 1 7 3 2 2 7 

30 – 39 6 7 8 21 4 14 3 21 11 1 9 21 

40 – 49 3 5 11 19 7 10 2 19 9 4 6 19 

50 – 59 8 8 20 36 15 19 2 36 13 11 12 36 

>= 60 1 5 5 11 3 6 2 11 7 1 3 11 

Total 22 26 56 104 37 57 10 104 45 25 34 104 

 

A maior preferência dos golfistas vai para a “Variedade Elevada” da vegetação. Verifica-se que as faixas 

etárias dos 50 – 59 e 30 – 39 anos foram as que mais contribuíram para esta decisão  (gráficos nº 40, 41 

e 42). 

 

 

 

Quadro nº 26 
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Relativamente ao binómio “Idade/ Variedade de Espécies”, e para verificação da independência das 

variáveis, procedeu-se à aplicação do teste do c
2

 . 

As hipóteses formuladas foram as seguintes: 

H 0
: Há independência entre as variáveis “Idade” e “Variedade de Espécies” 

H 1
 : Não há independência entre as variáveis “Idade” e “Variedade de Espécies” 

e o teste forneceu os seguintes resultados: 

- Para “Uma Única Espécie”- ANEXO XVII 

- Para “Variedade Intermédia”- ANEXO XVIII 

- Para “Variedade Elevada”-  ANEXO XIX 

Os valores do teste do Qui-quadrado de Pearson, para “Uma Única Espécie”, “Variedade Intermédia” e 

“Variedade Elevada” são, respectivamente, de 11,399; 11,560 e 14,927 com um nível de significância 

inferior a 0,0005. Quer isto dizer que a hipótese nula é verdadeira, isto é, que é esperado encontrar 

valores de c
2

 
iguais ou superiores aos indicados, mais de cinco vezes em cada 10.000. Logo as 

variáveis são independentes. 

“IDADE” VERSUS “TRAÇADO DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Idade” e “Traçado da vegetação”, baseámo-nos 

No quadro nº 27. 

 

Gráfico nº 40 Gráfico nº 41 Gráfico nº 42 
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Idade 

Traçado rectilíneo Traçado rect./curvilíneo Traçado curvilíneo 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

< 20 4 3 3 10 4 0 6 10 2 7 1 10 

20 - 29 4 0 3 7 3 2 2 7 0 5 2 7 

30 – 39 4 5 12 21 4 12 5 21 13 5 3 21 

40 – 49 5 4 10 19 8 3 8 19 6 12 1 19 

50 – 59 8 7 21 36 16 14 6 36 11 18 7 36 

>= 60 3 2 6 11 3 6 2 11 5 4 2 11 

Total 28 21 55 104 38 37 29 104 37 51 16 104 

 

Relativamente ao “Traçado da vegetação” verifica-se que a maior preferência vai para o “Traçado 

rectilíneo – curvilíneo”, com um ponto a mais do que o “Traçado curvilíneo”. Os maiores contribuintes 

para este facto situam-se na faixa etária dos 40 – 59 anos de idade  (gráficos nº43, 44 e 45). 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao binómio “Idade/ Traçado da vegetação”, e para verificação da independência das 

variáveis, procedeu-se à aplicação do teste do c
2

 . 

As hipóteses formuladas foram as seguintes: 

H 0
: Há independência entre as variáveis “Idade” e “Traçado da Vegetação” 

 

H 1
 : Não há independência entre as variáveis “Idade” e “Traçado da Vegetação” 

e o teste forneceu os seguintes resultados: 

 

Quadro nº 27 

Gráfico nº 43  Gráfico nº  44 Gráfico nº  45 

Quadro nº 
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- Para o “Traçado Rectilíneo”- ANEXO XX

- Para o “Traçado Rectilíneo/ Curvilíneo” – ANEXO XXI 

- Para o “Traçado Curvilíneo”- ANEXO XXII 

Os valores do teste do Qui-quadrado de Pearson, para os “Traçado rectilíneo”, “Traçado rectilíneo-

curvilíneo” e “Traçado curvilíneo” são, respectivamente, de 7,260; 19,816 e 16,086 com um nível de 

significância inferior a 0,0005. Quer isto dizer que a hipótese nula é verdadeira, isto é, que é esperado 

encontrar valores de c
2

 
iguais ou superiores aos indicados, mais de cinco vezes em cada 10.000. 

Logo as variáveis são independentes. 

“IDADE” VERSUS “CONTINUIDADE DO TRAÇADO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Idade” e “Continuidade do Traçado”, baseámo-

nos quadro nº 28: 

 

Traçado continuo 

Total 

Traçado descontinuo 

Total Maior 

preferência 

Menor 

preferência 

Maior 

preferência 

Menor 

preferência 

Idade 

<20 4 6 10 6 4 10 

20 - 29 2 5 7 5 2 7 

30 - 39 7 14 21 14 7 21 

40 - 49 7 12 19 12 7 19 

50 - 59 15 21 36 21 15 36 

>=60 5 6 11 6 5 11 

Total 40 64 104 64 40 104 

 

A maior preferência dos praticantes de golfe vai para o “Traçado Descontínuo” da vegetação. Verifica-se, 

aqui, que a preferência acentuada recai nos praticantes de idades entre os 30 e os 59 anos (gráficos nº 

46 e 47). 

 

 

 

 

 

Quadro  nº 28 

Gráfico nº  Gráfico nº  
Gráfico nº  46 Gráfico nº  47 
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Relativamente ao binómio “Idade/Continuidade do Traçado”, e para verificação da independência das 

variáveis, procedeu-se à aplicação do teste do c
2

 . 

As hipóteses formuladas foram as seguintes: 

H 0
: Há independência entre as variáveis “Idade” e “Continuidade do Traçado” 

H 1
 : Não há independência entre as variáveis “Idade” e “Continuidade do Traçado” 

e o teste forneceu os seguintes resultados: ( ANEXOS XXIII) 

 

O valor do teste do Qui-quadrado de Pearson, para a “Continuidade do Traçado” é de 0,937, com um 

nível de significância inferior a 0,0005. Quer isto dizer que a hipótese nula é verdadeira, isto é, que é 

esperado encontrar valores de c
2

 
igual ou superior ao indicado, mais de cinco vezes em cada 10.000. 

Logo as variáveis são independentes. 

“GÉNERO” VERSUS “ALTURA DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Género” e “Altura da Vegetação”, 

baseámo-nos no quadro nº 29. 

Género Altura idêntica Várias alturas aleatórias Altura crescente 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Masculino 18 31 30 79 26 30 23 79 35 21 23 79 

Feminino 7 11 7 25 11 8 6 25 7 8 10 25 

Total 25 42 37 104 37 38 29 104 42 29 33 104 

 

Relativamente à “Altura da Vegetação”, verifica-se que a maior preferência vai para a “Altura Crescente”, 

com os homens a representarem cerca de 83% dessa preferência ( gráficos nº 48, 49 e 50). 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro nº 29 

Gráfico nº 48  Gráfico nº 49 Gráfico nº 50 
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“GÉNERO” VERSUS “COR DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Género” e “Cor da Vegetação”, baseámo-nos no 

quadro nº 30 

Género 

Igual cor Mesmo gradiente de cor Cor variada 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Masculino 9 35 35 79 27 28 24 79 43 19 17 79 

Feminino 6 7 12 25 4 17 4 25 15 2 8 25 

Total 15 42 47 104 31 45 28 104 58 21 25 104 

 

Relativamente à cor, verifica-se que a maior preferência dos golfistas vai para a “Cor Variada” da 

vegetação. Mais uma vez, a maior incidência desta preferência recai no sexo masculino com 74% ( 

gráficos nº 51, 52 e 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GÉNERO” VERSUS “CONCENTRAÇÃO DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Género” e “Concentração da Vegetação”, 

baseámo-nos no quadro nº 31. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 51 Gráfico nº 52 Gráfico nº 53 

Quadro nº 30 
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Género 

Vegetação dispersa Vegetação concentrada Vegetação muito concentrada 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Masculino 26 22 31 79 26 46 7 79 27 12 40 79 

Feminino 10 2 13 25 9 15 1 25 6 9 10 25 

Total 36 24 44 104 35 61 8 104 33 21 50 104 

 

 

No que se refere à “Concentração da Vegetação”, a maioria dos desportistas prefere a “Vegetação 

Dispersa”, com 36 respostas. A “Vegetação Concentrada” encontra-se muito próxima da anterior, com 35, 

representando estas preferências cerca de 35% dos inquiridos (gráficos nº 54, 55 e 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GÉNERO” VERSUS “VARIEDADE DE ESPÉCIES” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Género” e “Variedade de Espécies”, baseámo-

nos no quadro nº 32. 

 

 

 

Gráfico  nº 54 Gráfico nº  55 Gráfico nº 56 

Quadro nº 31 
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Género Uma única espécie Variedade intermédia Variedade elevada 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Masculino 17 22 40 79 28 43 8 79 34 17 28 79 

Feminino 5 4 16 25 9 14 2 25 11 8 6 25 

Total 22 26 56 104 37 57 10 104 45 25 34 104 

 

A maior preferência dos golfistas vai para a “Variedade Elevada da Vegetação”. Verifica-se que esta é 

preferida pela maioria dos homens e das mulheres. Curioso notar, também, que a preferência por “Uma 

Única Espécie” a menor nos dois sexos  (gráficos nº 57, 58 e 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GÉNERO” VERSUS “TRAÇADO DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Género” e “Traçado da Vegetação”, baseámo-

nos no quadro nº 33. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 57 Gráfico nº 58 Gráfico nº 59 

Quadro nº 32 
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Género Traçado rectilíneo Traçado rect./curvilíneo Traçado curvilíneo 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 

Total Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 

Total Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 

Total 

Masculino 23 13 43 79 24 34 21 79 31 36 12 79 

Feminino 5 8 12 25 14 3 8 25 6 15 4 25 

Total 28 21 55 104 38 37 29 104 37 51 16 104 

 

Relativamente ao “Traçado da Vegetação”, verifica-se que a maior preferência vai para o “Traçado 

Rectilíneo – Curvilíneo”, com um ponto a mais do que a do “Traçado Curvilíneo”. Aqui, o sexo feminino é 

mais representativo do que nos itens anteriores. Representam cerca de 37% das preferências (gráficos 

nº60, 61 e 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GÉNERO” VERSUS “CONTINUIDADE DO TRAÇADO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Género” e “Continuidade do Traçado da 

vegetação”, baseámo-nos no quadro nº 34. 

 

Género Traçado contínuo Traçado descontínuo 

Maior 

pref. 

Menor 

pref. 

Total Maior 

pref. 

Menor 

pref. 

Total 

Masculino 27 52 79 52 27 79 

Feminino 13 12 25 12 13 25 

Total 40 64 104 64 40 104 

Quadro nº 33 

Gráfico nº 60 Gráfico nº 61 Gráfico nº 62 

Quadro nº 34 
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A maior preferência dos praticantes de golfe vai para o “Traçado Descontínuo da Vegetação”. Contudo, 

verifica-se, aqui, que a preferência feminina é cerca de 50% para cada um dos traçados. A decisão volta 

a recair sobre o sexo masculino (gráficos nº 63 e 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “PROFISSÃO” VERSUS “ALTURA DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Profissão” e “Altura da Vegetação”, baseámo-

nos no quadro nº 35. 

 

Profissão 

Altura idêntica Várias alturas aleatórias Altura crescente 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Economista 1 6 4 11 3 4 4 11 7 1 3 11 

Contabilista 1 1 3 5 1 2 2 5 3 2 0 5 

Engenheiro 1 5 4 10 5 2 3 10 4 3 3 10 

Médico 1 2 2 5 3 2 0 5 1 2 2 5 

Estudante 6 4 2 12 0 5 7 12 6 3 3 12 

Professor 2 4 0 6 3 2 1 6 1 0 5 6 

Gestor 7 9 11 27 10 10 7 27 10 8 9 27 

Outras 6 11 11 28 12 11 5 28 10 10 8 28 

Total 25 42 37 104 37 38 29 104 42 29 33 104 

 

Gráfico nº 63 Gráfico nº 64 

Quadro nº 35 
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Relativamente à “Altura da Vegetação”, verifica-se que a maior preferência vai para a “Altura Crescente”, 

destacando-se, aqui, a preferência dos economistas e gestores (gráfico nº 65, 66 e 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “PROFISSÃO” VERSUS “COR DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Profissão” e “Cor da Vegetação”, baseámo-nos 

no quadro nº 36. 

 

Profissão 

Igual cor Mesmo gradiente de cor Cor variada 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Economista 3 3 5 11 5 2 4 11 3 6 2 11 

Contabilista 1 2 2 5 2 2 1 5 2 1 2 5 

Engenheiro 0 5 5 10 3 4 3 10 7 1 2 10 

Médico 0 1 4 5 1 4 0 5 4 1 0 5 

Estudante 2 5 5 12 6 3 3 12 4 4 4 12 

Professor 1 2 3 6 2 3 1 6 3 1 2 6 

Gestor 4 10 13 27 5 14 8 27 18 3 6 27 

Outras 4 14 10 28 7 13 8 28 17 4 7 28 

Total 15 42 47 104 31 45 28 104 58 21 25 104 

 

Gráfico nº 65  Gráfico nº  66 Gráfico nº  67 

Quadro nº 36 
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Relativamente à cor, verifica-se que a maior preferência dos golfistas vai para a “Cor Variada da 

Vegetação”. Mais uma vez, os gestores lideram as preferências (gráficos nº 68, 69 e 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROFISSÃO” VERSUS “CONCENTRAÇÃO DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Profissão” e “Concentração da Vegetação”, 

baseámo-nos no quadro nº 37. 

 

Profissão 

Vegetação dispersa Vegetação concentrada Vegetação muito concentrada 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Economista 3 2 6 11 3 8 0 11 5 1 5 11 

Contabilista 0 1 4 5 3 2 0 5 2 2 1 5 

Engenheiro 3 2 5 10 3 7 0 10 4 1 5 10 

Médico 3 1 1 5 1 3 1 5 1 2 2 5 

Estudante 5 4 3 12 5 6 1 12 2 2 8 12 

Professor 3 1 2 6 1 4 1 6 2 1 3 6 

Gestor 9 7 11 27 8 17 2 27 10 3 14 27 

Outras 10 6 12 28 11 14 3 28 7 9 12 28 

Total 
36 24 44 104 35 61 8 104 33 21 50 104 

 

Gráfico nº  68 Gráfico nº  69 Gráfico nº  70 

Quadro nº 37 
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No que se refere à “Concentração da Vegetação”, a maior preferência dos desportistas recai na 

“Vegetação Dispersa”, com 36 respostas. A preferência pela “Vegetação Concentrada” encontra-se muito 

próxima da anterior, com 35. Os Gestores e Professores representam cerca de 33% desta preferência 

(gráficos nº 71, 72 e 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “PROFISSÃO” VERSUS “VARIEDADE DE ESPÉCIES” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Profissão” e “Variedade de Espécies”, baseámo-

nos no quadro nº 38. 

Profissão 

Uma única espécie Variedade intermédia Variedade elevada 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 
Total 

Economista 3 3 5 11 7 4 0 11 1 4 6 11 

Contabilista 1 2 2 5 2 3 0 5 2 0 3 5 

Engenheiro 0 3 7 10 4 6 0 10 6 2 2 10 

Médico 2 2 1 5 1 3 1 5 2 1 2 5 

Estudante 2 1 9 12 7 5 0 12 3 6 3 12 

Professor 2 0 4 6 2 4 0 6 2 2 2 6 

Gestor 6 7 14 27 8 15 4 27 13 5 9 27 

Outras 6 8 14 28 6 17 5 28 16 5 7 28 

Total 22 26 56 104 37 57 10 104 45 25 34 104 

Gráfico nº 71 Gráfico nº  72 Gráfico nº  73 

Quadro nº 38 
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A maior preferência dos golfistas vai para a “Variedade Elevada da Vegetação”. Verifica-se que é 

preferida pela maioria dos “Gestores” e “Outras Profissões”. Representam cerca de 64% (gráficos nº 74, 

75 e 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “PROFISSÃO” VERSUS “TRAÇADO DA VEGETAÇÃO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Profissão” e “Traçado da Vegetação”, baseámo-

nos no gráfico nº 39. 

 

Profissão Traçado rectilíneo Traçado rect./curvilíneo Traçado curvilíneo 

Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 

Total Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 

Total Maior 

pref. 

Pref. 

Int. 

Menor 

pref. 

Total 

Economista 3 4 4 11 3 4 4 11 5 3 3 11 

Contabilista 1 3 1 5 2 1 2 5 2 1 2 5 

Engenheiro 2 2 6 10 3 6 1 10 4 4 2 10 

Médico 2 0 3 5 2 2 1 5 1 4 0 5 

Estudante 6 3 3 12 4 2 6 12 2 7 3 12 

Professor 0 1 5 6 2 3 1 6 4 2 0 6 

Gestor 5 5 17 27 10 11 6 27 12 11 4 27 

Outras 9 3 16 28 12 8 8 28 7 19 2 28 

Total 28 21 55 104 38 37 29 104 37 51 16 104 

 

Gráfico nº  74 Gráfico nº 75 Gráfico nº 76 

Quadro nº 39 



69 

 

Relativamente ao “Traçado da vegetação”, verifica-se que a maior preferência vai para o “Traçado 

Rectilíneo – Curvilíneo”, com um ponto a mais do que para o “Traçado Curvilíneo”, representados, em 

ambos os casos, pelos “Gestores” e “Outras Profissões” (gráficos nº 74, 75 e 76). 

 

 

 

 

 

 

 

  

“PROFISSÃO” VERSUS “CONTINUIDADE DO TRAÇADO” 

Para efectuar a análise da correlação entre as variáveis “Profissão” e “Continuidade do Traçado da 

Vegetação”, baseámo-nos no quadro nº 40. 

 

Profissão 

Traçado contínuo Traçado descontínuo 

Maior 

pref. 

Menor 

pref. 
Total 

Maior 

pref. 

Menor 

pref. 
Total 

Economista 3 8 11 8 3 11 

Contabilista 3 2 5 2 3 5 

Engenheiro 4 6 10 6 4 10 

Médico 3 2 5 2 3 5 

Estudante 4 8 12 8 4 12 

Professor 2 4 6 4 2 6 

Gestor 11 16 27 16 11 27 

Outras 10 18 28 18 10 28 

Total 40 64 104 64 40 104 

 

 

A maior preferência dos praticantes de golfe vai para o “Traçado Descontínuo” da vegetação. Verifica-se, 

aqui, que os “Gestores” e “Outras Profissões” lideram a escolha (gráficos nº 80 e 81). 

 

Gráfico nº  77 Gráfico nº  78 Gráfico nº  79 

Quadro nº40 
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 “NACIONALIDADE” VERSUS “ALTURA DA VEGETAÇÃO”/“COR DA 

VEGETAÇÃO”/CONCENTRAÇÃO DA VEGETAÇÃO”/“VARIEDADE DE 

ESPÉCIES”/“TRAÇADO DA VEGETAÇÃO”/“CONTINUIDADE DO TRAÇADO” 

 

A análise da “Nacionalidade” versus “Variáveis Específicas” foi efectuada. Os resultados encontrados não 

são expressivos e não faz sentido apresentá-los, uma vez que o número de estrangeiros inquiridos (2) 

não tem expressão na totalidade da amostra. Representam, apenas, 1,9% da sua totalidade. 

 

4. – CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES 

Como se disse, anteriormente, recorrendo à Estatística e aos “softwares SPSS, versão 18.0” e “Excel”, 

procurou-se efectuar um estudo, no Campo de Golfe da Quinta do Peru sobre as preferências dos seus 

utilizadores, no que concerne a “Bordaduras nos Campos de Golfe”. A população foi escolhida ao acaso 

de entre os jogadores do referido campo, nas condições anteriormente referidas. A metodologia utilizada 

baseou-se na análise descritiva e possível das variáveis em causa, tendo em atenção a amostra 

escolhida. 

Assim, e do trabalho desenvolvido, podemos evidenciar algumas conclusões, que se passam a indicar: 

1- Altura da Vegetação 

A maioria dos inquiridos prefere a “Altura Crescente da Vegetação”e, tendo em atenção as 

descrições efectuadas, podemos afirmar que esta característica da vegetação é indicada pelos 

praticantes do sexo masculino, dos “Economistas” e “Gestores” e, ainda, dos praticantes com idades 

compreendidas entre os 50 e os 59 anos. 

Gráfico nº 80 Gráfico nº 81 
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2- Cor da Vegetação

A maioria dos inquiridos prefere a “Cor Variada da Vegetação”. Esta característica é a preferida dos 

gestores, dos praticantes do sexo masculino, e dos praticantes com idades compreendidas entre os 

50 e os 59 anos. Estes representam 74% dos praticantes de golfe. 

3- Concentração da Vegetação 

A maioria dos inquiridos prefere a “Concentração Dispersa da Vegetação”. Esta característica é a 

preferida dos “Gestores” e “Professores” (33% das preferências), dos praticantes do sexo masculino 

e dos praticantes com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos, representando 35% dos 

inquiridos. 

4- Variedade da Vegetação 

A maioria dos inquiridos prefere a “Variedade Elevada da Vegetação”. Esta característica é a 

preferida dos “Gestores” e de “Outras Profissões” (cerca de 64%), da maioria dos homens e 

mulheres e ainda dos praticantes com idades nas faixas etárias dos 30 -39 anos e dos 50 – 59 anos. 

5- Traçado da Vegetação 

A maioria dos inquiridos prefere o “Traçado Rectilíneo – Curvilíneo da Vegetação”. Esta característica 

é a preferida dos “Gestores” e de “Outras Profissões”, da maioria das mulheres, sendo estas as mais 

representativas, com 37% das preferências e dos jogadores com idades compreendidas entre os 40 

e os 49 anos. 

6- Continuidade do Traçado 

A maioria dos inquiridos prefere o “Traçado Descontínuo”. Esta característica é a preferida dos 

“Gestores” e de “Outras Profissões”, da maioria dos homens, sendo estes os mais representativos, e 

dos jogadores com idades compreendidas entre os 30 e os 59 anos. É de referir que as jogadoras se 

repartem nas suas preferências, entre os traçados contínuo e descontínuo, em 50%. 
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5. CASO DE ESTUDO 

5.1 CAMPO DE GOLFE DA QUINTA DO PERU 

O campo de Golfe da Quinta do Perú apresenta 

uma área de 32 hectares (Greens – 1 ha, 

Fairways – 10 ha, Roughs – 20 ha, Tees – 1 ha) 

com um total de 18 buracos (fig. 28). Foi 

projectado pelo arquitecto norte-americano 

Rocky Roquemore, que desenhou um traçado 

agradável para golfistas amadores, mas que 

também constitui um grande desafio para 

jogadores profissionais. 

 

5.1.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O campo de golfe da Quinta do Peru situa-

se na Costa Azul, na Quinta do Conde, no 

concelho de Sesimbra, perto de Azeitão e 

do Parque Natural da Serra da Arrábida. É 

facilmente acessível a partir de Lisboa, 

atravessando as pontes Vasco da Gama ou 

25 de Abril (fig. 29). 

 

5.1.2  CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA E HIDROGEOLOGICA 

 Em termos de caracterização climática podemos dizer que se trata de uma região com um clima 

temperado mediterrâneo onde as temperaturas variam entre 31,9 ºC em Julho (máxima) e 5,1ºC em 

Janeiro (mínima), verificando-se, assim, uma Amplitude Térmica Anual de 26,8 ºC (para o ano de 2007, 

dados recolhidos no próprio local do campo) (ANEXO XXIV). No que se refere à precipitação, esta 

apresenta níveis mais elevados no Inverno e mais baixos no Verão. Comparando os valores da 

precipitação (Inverno e Verão) desde o ano 2002 a 2007 é possível verificar um grande decréscimo dos 

mesmos mais acentuado nos meses de Outubro a Dezembro (Anexo XXV). 

O campo em estudo localiza-se sobre a bacia do Tejo e do Sado sendo desta forma abastecido pelo 

aquífero do Tejo e Sado. Esta área é caracterizada pela presença de aluviões e terraços quaternários. 

Figura 28 -  Campo de Golfe da Quinta do 
Peru Fonte: http://www.golfquintadoperu.com 

Figura 29 -  Mapa de localização do Campo de Golfe da 
Quinta do Peru. Fonte: http://www.golfquintadoperu.com 
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Verifica-se ainda uma alternância das camadas 

aquíferas (arenitos e calcários) com outras de 

permeabilidade mais baixa (argilas e margas) (fig. 

30) ( INAG,2000).  

Quanto à qualidade físico-química da água, esta 

pode ser considerada boa embora, com algumas 

restrições uma vez que existem variações laterais 

e em profundidade ( INAG,2000).   

 

5.1.3 PRÁTICAS CULTURAIS 

Como conjunto de práticas culturais necessárias à 

manutenção do campo podemos destacar as 

fertilizações através de fertilizantes químicos de síntese (o consumo anual de fertilizantes agrícolas 

(adubo agrícola granulado) é de 25 000 Kg / Ano ). Esta aplicação de fertilizantes agrícolas é feita sempre 

que as analises realizadas periodicamente ao solo o justificarem (dados fornecidos pelo greenkeeper do 

campo). 

No que se refere aos produtos químicos, são aplicados no campo, sempre que se justifique, os seguintes 

pesticidas: 

-Herbicidas - Pendimetalina, 2,4+Dicamba, Flazassulfiurão e MCPA+Glifosato são aplicados em todo o 

campo para combater as seguintes infestantes: Poa annua, Digitaria sanguinalis e Echinocloa. 

- Insecticidas – Bacillus Thurgiensis, Cloropirifos e Deltalametrina são aplicados nos greens para 

combater as seguintes pragas: Tipula paludosa e Melolontha melolontha. 

- Fungicidas – Clorotalonil, Azoxistrobina, Vinclozolina, Ipropidona e Tiofanato de Metilo são aplicados 

nos greens e fairways para combater as seguintes doenças: Fusarium, Dollar spot, Ping snow molde e 

Rhizoctonia gaeumannomyces (dados fornecidos pelo greenkeeper do campo). 

5.1.4 SISTEMA DE REGA 

O sistema de rega implantado no campo é feito através de aspersores comandados por válvulas 

eléctricas ligadas a um programador. Este sistema de rega permite uma redução da mão-de-obra, uma 

distribuição uniforme, uma economia de água e uma dotação de água de 5 a 10 mm/m2.dia (dados 

fornecidos pelo greenkeeper do campo). 

Figura  30 -Sistemas aquíferos da Bacia do Tejo-

Sado  Fonte: INAG, 2000          
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 A água utilizada para a rega é captada 

através de dois furos localizados no interior do 

campo (ANEXO XXVI) com uma profundidade de 

cerca de 120 m, pelo que a água é retirada 

através de um sistema de bombagem. É ainda de 

salientar o facto de esta água servir não só de 

abastecimento para o campo mas também como 

fonte para os lagos (fig. 31) e para o condomínio 

habitacional que circunda toda a área do campo. 

Quanto aos consumos de água o campo em estudo, registam-se valores mais elevados na estação 

quente. È de referir também que se assiste a um  grande decréscimo do consumo de água do campo, 

condomínio e lagos, desde o ano de 2004 sendo mais acentuado no ano de 2007. 

Comparando os consumos de água do campo com os do condomínio verifica-se que o campo regista 

valores menores principalmente no ano de 2007 (dados fornecidos pelo greenkeeper do campo). 

 

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL PRESENTE NA ENVOLVENTE DO CAMPO 

Como já se referiu, o campo de golfe da Quinta do Peru localiza-se próximo da Serra da Arrábida . Assim, 

este espaço natural, de influência mediterrânica, debruçado sobre o oceano Atlântico, apresenta uma 

paisagem original com características particulares. Deste modo, destacam-se na Arrábida: as arribas 

calcárias, os  afloramentos rochosos, as grutas, os matos, os montados de sobro, os pinhais, os prados e 

pequenos cursos de água.  Inserido neste ambiente natural com uma grande riqueza paisagística, surge 

o campo de golfe em estudo.  

Desta forma, na zona envolvente do campo (fig. 32) encontram-se, com maior frequência, as seguintes 

espécies: 

Figura  31 - Lago do Campo em estudo.  

Figura  32 - Material Vegetal presente no campo de golfe da Quinta do Peru. 
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- Abies alba (Abeto-branco) – árvore piramidal com um tronco muito aprumado. Pode 

atingir  até 50 m de altura. Apresenta um ritidoma macio com fissura em forma de 

escamas, de cor castanho-acinzentada. É uma espécie nativa típica que forma florestas 

naturais das regiões montanhosas do Norte de Espanha até à Macedónia e do Sul da Itália 

até à zona Este da Polónia. Por vezes, é, também plantada como ornamental em diversos 

locais(fig.33)(Humprhries,2005).                                                                                                   

-Arbutus unedo (Medronheiro) – Arbusto ou pequena árvore que pode atingir até 12 m de 

altura. Apresenta uma copa densa e arredondada e um tronco geralmente curto. Trata-se 

de uma espécie  de matos perenes, orlas de bosques e encostas secas, na região 

mediterrânica, e aparece pontualmente a Norte e a Noroeste da Irlanda (fig. 34) 

(Humprhries,2005).                                                                                                           

- Cercis siliquastrum (Olaia) - Árvore ou arbusto de folha caduca, de copa redonda ou 

irregular, por vezes multicaule. Pode atingir até 10 m de altura. Apresenta ramos 

ascendentes e raminhos e gomos castanho-avermelhados ou carmim. As folhas são 

simples e alternas e a sua época de floração é de Março a Abril. Trata-se de uma espécie 

típica de locais rochosos da região mediterrânica, frequentemente plantada como árvore 

ornamental e de arruamento, podendo tornar-se naturalizada(fig.35)(Humprhries,2005).                                                                          

-Crataegus monogyna (Pilriteiro ou Espinheiro-branco) – Arbusto ou pequena árvore com 

uma altura até 8 m. Apresenta um tronco simples ou muito ramificado desde a base, 

formando uma copa muito variável. O ritidoma é geralmente fissurado num padrão regular, 

com uma camada saliente alaranjada ou rósea por baixo da camada superficial cinzento-

preateada. Trata-se de uma espécie muito comum que cresce em sebes, matagais e 

bosques cerrados de uma grande variedade de “habitats”, particularmente de solos 

calcários, e encontra-se por toda a Europa(fig.36)(Humprhries,2005).                           .                                                                                                 

-Cupressus sempervirens (Cipreste-Comum ou Cedro-Bastardo) – Árvore colunar 

fusiforme ou ocasionalmente piramidal, com folhagem persistente. Pode atingir até 30 m de 

altura e o ritidoma apresenta uma cor castanho-acinzentada, com fissuras superficiais, 

frequentemente com disposição helicoidal. Trata-se de uma espécie nativa do Sueste da 

Europa, sendo, também, plantada noutras regiões do Sul da Europa como ornamental (fig. 

37) (Humprhries, 2005). 

- Fraxinus ornus (Freixo) – Árvore de médio porte que pode atingir até 24 m de altura. 

Apresenta uma copa abobadada ou achatada. O ritidoma é liso e cinzento ou cinzento-

escuro. Trata-se de uma espécie comum de bosques, matas e regiões rochosas da Europa 

Central e Mediterrânica. Encontra-se frequentemente em parques, jardins e arruamentos 

(fig. 38) (Humprhries, 2005). 

Figura  34 - Arbutus unedo        
Fonte: http://blogs.stleoscarlow.ie 

Figura  35 - Cercis 
siliquastrum  Fonte: http: // 

www.hortuscamden.com/plants 

Figura  36 - Crataegus 
monogyna    Fonte:http:// 

www.hortuscamden.com/plants 

Figura  37 - Cupressus 
sempervirens  Fonte: 

http://www.gfmer.ch 

Figura  33  - Abies alba              
Fonte: http://dougalis-
wildlifeart.blogspot.com 



76 

 

- Ilex aquifolium (Azevinho) – Árvore ou arbusto perene com uma copa cónica e estreita. 

Pode atingir até 10 m de altura. O seu ritidoma é liso, cinzento-argênteo, tornando-se 

verrugoso com o aumento de idade. Os raminhos jovens são geralmente de cor verde 

brilhante.  As folhas têm margens  onduladas e geralmente espinhoso-dentadas. Trata-se 

de uma espécie nativa do oeste da Ásia e do oeste e sul da Europa (fig. 39) (Humprhries, 

2005).                                                                                                                                        

-Olea europaea var. europaea (Oliveira) – Árvore de grande longevidade, com copa larga 

e tronco grosso, frequentemente muito curto e nodoloso, que, por vezes, se divide em 

vários troncos. Pode atingir até 15 m de altura. O ritidoma é finamente fissurado, cinzento 

ou prateado. Trata-se de uma espécie  que cresce em bosques abertos e matos de zonas 

secas e rochosas da região mediterrânica, Portugal e Crimeira (fig. 40) 

(Humprhries,2005).                                                                                                                  

-Pinus pinaster (Pinheiro-bravo ou Pinheiro - marítimo) – Árvore de grande porte que pode 

atingir os 30 a 40 m de altura. Apresenta uma ramificação espaçada em amplos verticilos; 

quando jovem, apresenta um ritidoma espesso, profundamente fendido, castanho-vermelho 

e escuro. Trata-se de uma espécie nativa da região mediterrânica, que cresce em solos 

leves e em solos arenosos marítimos. Constitui, actualmente, uma das principais espécies 

florestais, nas costas atlânticas de Portugal e de França (fig. 41) (Humprhries,2005).          

- Pinus pinea  (Pinheiro manso) -  Árvore robusta de copa semi-esférica em forma de 

guarda-sol. Pode atingir até 30 m de altura. Nas árvores velhas o ritidoma apresenta-se 

com uma coloração cinzento - avermelhada com profundas fissuras longitudinais. 

Desagrega-se em grandes placas, deixando a descoberto manchas vermelho-alaranjadas. 

Trata-se de uma espécie nativa de solos arenosos leves da Europa mediterrânica  

(fig.42)(Humprhries,2005).      

- Pistacia lentiscus (Lentisco ou Aroeira) – Arbusto ou, ocasionalmente, uma árvore até 8 

m de altura com ramificação divergente. É uma espécie nativa da região mediterrânica de 

Portugal, cresce em matos e margens de bosques em encostas secas e rochosas. É uma 

espécie plantada não apenas pelo seu interesse ornamental, mas também para a extracção 

da sua resina – a mastique (fig. 43 (Humprhries, 2005).                                                    

-Populus alba  (Choupo-branco, Álamo-branco ou Faia-branca) – Árvore mediana de copa 

larga frequentemente assimétrica. Pode atingir até 30 m de altura. Apresenta um tronco 

robusto com numerosos rebentos em redor da base. O retidoma é liso e branco ou verde-

acinzentado, em árvores jovens; contudo, com a idade, torna-se mais fendido e escuro. É 

uma espécie de locais húmidos e de costas arenosas, é resistente à salsugem e aos 

ventos. É plantada frequentemente em jardins, arruamentos e parques como ornamental e 

Figura 41  - Pinus pinaster           
Fonte: http://www.cesefor.com 

Figura  42 - Pinus pinea                
Fonte: http://www.cesefor.com 

Figura 38  - Fraxinus ornus            
Fonte: http://www.forestryimages.org 

Figura  39 - Ilex aquifolium         

Fonte: http://www.lesbeauxjardins.com 

Figura  40 - Olea europaea 
var. europaea  Fonte: 

http://biosite-com.blogspot.com 
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como árvore de protecção das orlas costeiras (fig. 44)  (Humprhries, 2005).                         

- Quercus suber  ( Sobreiro, Sobro ou Chaparro) – Árvore de copa ampla, por vezes 

irregular, que pode atingir uma altura até 15 m.  Apresenta um ritidoma grosso e gretado 

cinzento-escuro, espesso e fendido (cortiça). As folhas são persistentes. É Originária do 

Oeste da Região Mediterrânica: Portugal, Espanha, França, Itália, Argélia e Marrocos. Trata-

se de uma árvore comum em todo o País, com grande frequência a sul do Tejo, onde surge 

na forma de montados (fig. 45) (Humprhries,2005).                       .                                                                                          

- Salix alba (Vimeiro-branco ou Salgueiro-Branco) – Árvore robusta de forma irregular que 

pode atingir até 25 m de altura. Apresenta um ritidoma cinzento-escuro, não destacável, 

mas profundamente sulcado. Os ramos principais são ascendentes de cor cinzento-

prateada. Trata-se de uma espécie muito comum  em cursos de água e bosques húmidos 

da Europa (fig. 46) (Humprhries, 2005)                     -                                                                           

- Schinus molen (Pimenteira – bastarda) – Árvore ou arbusto de folha persistente que pode 

atingir uma altura até 12 m. Apresenta ramos esbeltos pendentes. Trata-se de uma espécie 

nativa da Américas central e do Sul, que é plantada como ornamental no Sul da Europa, 

tendo-se naturalizado em alguns locais (fig. 47) (Humprhries, 2005).                 .                                                                                

-Tamarix africana (Tamargueira ou Tamariz) -  Árvore esbelta com ritidoma negro  ou negro 

- púrpura. Pode atingir até 8 m de altura. Tem flores brancas ou rosa – pálido. Trata-se de 

uma espécie de sapais costeiros, e margens fluviais do Sudoeste da Europa, mas que pode 

ser, perfeitamente, introduzida em 

outros locais (fig. 48) (Humprhries, 

2005). 

 

 

 

5.1.6 A COMPONENTE EDIFICADA 

A componente edificada da Quinta do Peru é composta por um condomínio residencial de carácter 

privado, com cerca de 162 hectares de baixa densidade  de construção que envolve o campo de golfe em 

estudo (fig. 49) . Este condomínio encontra-se subdividido em 2 fases: a primeira fase, que actualmente 

já se encontra totalmente vendida,  é constituída  por 245 lotes de terreno para moradias unifamiliares; a 

segunda fase é composta por 65 moradias unifamiliares ou lotes de terreno, com ou sem projecto, e 12 

apartamentos. Os lotes de terreno apresentam áreas de 1150 a 2350 m2, onde serão construídas 

Pistacia lentiscus                   

Figura  45 - Quercus suber 
Fonte: ttp:// www.lusocopla.com  

Figura 47  - Schinus molen         
Fonte: http://plantfinder.sunset.com 

Figura 48  - Tamarix africana      
Fonte: http://www.italservizi.it 

Figura  44 - Populus alba                    
Fonte:  http://bionatics.com 

Figura 43  - Pistacia lentiscus                   
Fonte:  http://ecoprojectos.blogspot.com 
http://ecoprojectos.blogspot.com 

Figura 46  - Salix alba  Fonte: 

http://www.buycelebrityposters.com 
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moradias T3 e T4 duplex com áreas brutas do fogo entre 176 e 286 m2. Os apartamentos são de T1 a T4 

com as seguintes áreas: ( ANEXO XXVII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

A seguinte proposta de alteração assenta, essencialmente, na fusão das preferências dos utilizadores do 

campo, traduzidas no inquérito realizado aos mesmos, com um conceito chave, baseado no impacto 

visual que se pretende criar, através da utilização de um desenho que nos remete, de imediato, para o 

material e equipamento utilizado durante o jogo. 

Assim, considerou-se, à partida, que a proposta deveria ter: um traçado descontínuo, vegetação de cor 

variada, uma grande variedade de espécies com uma concentração dispersa, um traçado rectilíneo e 

curvilíneo e uma altura crescente de vegetação. 

Deste modo, criou-se um desenho apelativo, construído com formas simples (fig. 50), de fácil apreensão 

(dado que o golfe é um desporto 

praticado por pessoas de todas as 

idades e culturas), representando   

elementos do equipamento de um 

jogador de golfe, que ganha, desta 

forma, vida e cor, através das 

espécies vegetais seleccionadas. 

As formas do desenho, alusivas a 

material e equipamento utilizado 

durante o jogo, devem-se a uma 

Figura  49 - Planta do campo de Golfe da Quinta do Peru  e área residencial : 
Vendida e em venda.              Fonte: http://www.esmedia.pt kjljljljljklkj 

Figura  50  - Esboço  - Proposta 



79 

 

estratégia de motivação e captação da atenção dos praticantes de golfe para a paisagem envolvente e 

para as diferentes perspectivas que a mesma poderá assumir durante as várias etapas de uma partida de 

golfe.  

No que se refere ao local de implantação da proposta, escolheu-se a envolvente do fairway relativo ao 

buraco nº 1 do campo em estudo (fig. 51) ( Planta de localização – Anexo XXX). Contudo, a proposta 

poderá ser repetida sempre que se justificar no espaço envolvente aos restantes buracos do campo. 

Relativamente ao material vegetal proposto, seleccionou-se, maioritariamente, espécies herbáceas e 

pequenos arbustos. Consideraram-se compassos de plantação largos (vegetação dispersa), o que, deste 

modo, permite que os jogadores encontrem facilmente as bolas de jogo perdidas no local.  

É de notar ainda que as espécies escolhidas integram a riqueza florística da Serra da Arrábida pelo que 

se pretende, assim , manter as plantas no seu meio natural, dentro da sua área de distribuição natural. 

Desta forma, foram contempladas as seguintes espécies: 

Euphorbia pedroi – Trata-se de uma espécie endémica da 

Serra da Arrábida. Constitui um sub-arbusto de 0,2 a 1 m de 

altura, ramificado desde a base com ramos grossos. 

Apresenta uma flor de cor amarela e a época de floração é 

de Maio a Junho ( fig. 52). 

Cistus crispus – Constitui um sub-arbusto baixo com 20 a 

60 cm de altura. Forma uma moita arredondada, com flores 

de cor rosa (Abril a Junho) de 3-4 cm de diâmetro. 

Apresenta caules peludos. É uma espécie muito aromática 

utilizada também na cosmética e medicina (fig. 53). 

Convolvulus tricolor – É uma herbácea anual ou bienal, 

Figura  51 - Zona envolvente ao buraco nº 1 do campo em estudo. 

Figura 52 - Euphorbia pedroi   Fonte: Pedro e 

Santos, 2010 

Figura  53  - Cistus crispus    Fonte: Pedro e 

Santos,  2010 
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pluricaule, com uma altura de 20 a 80 cm. Adapta-se, 

favoravelmente, em áreas secas e descampadas. Apresenta 

uma floração de Abril a Junho, com 3 cores distintas: roxo, 

branco e amarelo (fig. 54). 

Anagallis monelli – Trata-se de uma herbácea vivaz, mais 

ou menos lenhosa na base, com uma altura de 10 a 50 cm. 

As flores ( Março a Junho) apresentam uma corola de 1 a 2 

cm de diâmetro, de cor azul brilhante com centro purpúreo 

(fig. 55).  

Lobularia marítima – É uma herbácea vivaz, de base 

lenhosa, com uma altura de 10 a 40 cm. As flores são 

brancas, dispostas em corimbos, aromáticas, com cerca de 

5 mm.  Apresenta uma época de floração de Janeiro a 

Outubro (fig. 56). 

Encontra-se em anexo (ANEXO XXVIII) toda a cartografia 

referente à proposta de alteração apresentada, 

nomeadamente: 

- Plano de Localização 

 - Plano Geral  

 - Plano de Plantação 

 - Plano de implantação planimétrica.  

-  

 

  

Figura 55  - Anagallis monelli    Fonte: Pedro e 

Santos,  2010 

Figura 56 - Lobularia marítima  Fonte: Pedro e 

Santos, 2010 

Figura  54  - Convolvulus tricolor   Fonte: Pedro e 

Santos,  2010 
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6- CONCLUSÕES 

No âmbito desta dissertação pretendeu-se dar um contributo para o enriquecimento das áreas 

envolventes do campo de golfe em estudo, que embora não sejam consideradas áreas de jogo activo 

também fazem parte integrante do próprio campo, sendo, por isso, necessário alguns cuidados com as 

mesmas. 

Assim, após uma avaliação dos impactes associados à construção e manutenção de um campo de golfe , 

que não terão obrigatoriamente uma conotação negativa, pois irão depender das medidas de gestão 

ambiental que se adoptam no campo e das iniciativas implementadas para reduzir os principais impactes 

de que são acusados, nomeadamente a contaminação dos recursos hídricos com produtos químicos e o 

elevado consumo de água. A aplicação de pesticidas deverá ser minimizada pela escolha de espécies e 

cultivares adaptadas e pela aplicação de práticas culturais adequadas, que confiram maior resistência 

aos relvados.  O consumo de água deverá ser minimizado através da introdução de novas variedades de 

relva menos exigentes em água e nutrientes e pela a utilização de água de ETAR na rega. 

Desta forma, podemos dizer que o recurso a espécies autóctones para os roughs (área envolvente) 

permite, habitualmente, obter áreas visualmente atraentes e com necessidades de manutenção 

reduzidas. Esta opção torna-se muito vantajosa quando analisado o consumo de água e fertilizantes para 

a manutenção destas áreas. 

Deste modo, considera-se extremamente viável a implementação de bordaduras vegetais nas áreas 

envolventes do campo que não interferem directamente com o jogo, que se desenvolve, essencialmente, 

nos fairways, greens e tees , e que irá conferir ao local uma componente visual muito interessante, 

reduzindo significativamente os custos de manutenção destas áreas, pois as espécies propostas têm 

consumos de água mínimos, comparados com as necessidades hídricas dos relvados das áreas activas 

de jogo. 

Assim, penso que a proposta apresentada constitui uma mais valia para o campo, pois traduz as 

preferências dos utilizadores habituais da Quinta do Peru e constitui uma possível uma fonte atractiva de 

novos utilizadores que considerem este novo cenário de jogo como fonte de inspiração para efectuar  um 

excelente treino. 

Esta proposta poderá também ser aplicada em outros campos de golfe do nosso país, dado que as 

vantagens serão idênticas às apresentadas no caso de estudo, pois a problemática dos elevados 

consumos de água é comum a todos os campos de golfe.  

É de notar ainda que bordaduras vegetais propostas são constituídas por espécies autóctones da Serra 

da Arrábida, o que irá conduzir a um aumento da biodiversidade do campo enriquecendo deste modo o 
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ambiente natural envolvente do campo, sem custos significativos, pois são espécies de baixo consumo de 

água e fertilizantes. 

É de salientar também a grande importância do arquitecto paisagista no projecto, da construção e na 

gestão de um campo de golfe, pois só os seus conhecimentos  aprofundados e específicos ao nível da 

paisagem e dos processos adjacentes à mesma, permitem uma integração sustentável do campo na 

paisagem, não só ao nível do traçado, mas também na selecção das espécies vegetais, quer nas áreas 

de jogo propriamente ditas, quer nas áreas envolventes, que conferem ao campo um carácter especial e 

edílico que o tornam único. 

Numa partida de golfe, o jogador acaba a jogada perto do local onde a iniciou. É como se se fechasse um 

ciclo. Também gostaria, nesta conclusão, de fechar um ciclo, ao afirmar que, numa partida de golfe, a 

sensação de prazer e bem estar de quem joga aumentaria com a implementação das bordaduras 

vegetais, de tal forma que “Mais importante do que a chegada, será a partida!”. 
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GLOSSÁRIO 

Autóctone – Natural da região onde ocorre. 

Biota – É um ser  que tem vida e que pertence a um ecossistema. 

Caddie - Um caddie é um indivíduo que auxilia o jogador de acordo com as regras estabelecidas. O que 

pode incluir, transportar ou segurar os tacos do jogador durante o jogo.  

Course - O Campo é toda a área dentro dos limites estabelecidos pela Comissão.  

Drive - Primeira tacada a partir do tee. 

Driver - Taco usado para tacadas de longa distância. 

Espécie – Planta, ou grupo de plantas, pertencente a um determinado género, que possui características 

distintas e permanentes. 

Fairway - Terreno regular no centro do campo, entre o tee e o green, onde a relva é cortada 

aproximadamente a 12mm; 

Fertilizante – Qualquer material que é incorporado no solo para lhe aumentar o nível de fertilidade. 

Green - Área de relva mais fina, compacta e rente, onde está situado o buraco. 

Handicap - Tipo de pontuação que mede o aproveitamento de cada golfista, sendo subtraído do total de 

tacadas. É usado para igualar dois jogadores de níveis diferentes. Um iniciado recebe handicap 40. 

Hole - Buraco sinalizado por uma bandeira colorida. 

Lixiviação – Perda de nutrientes e de outros produtos químicos dissolvidos no solo. Esta acção de 

lavagem ocorre sempre que se verificam chuvas ou regas excessivas. As substâncias são, por esse 

motivo, arrastadas para fora da zona radicular.  

Mástique – Resina do pinheiro Tee - É o local de onde se dá a primeira tacada de cada buraco, e 

é também o nome dos pinos usados para sustentar a bola nessa jogada. 

Nutriente – Alimento da planta. 
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Perene – Planta que cresce de um ano para o outro.

Ritidoma – Constitui a casca externa. É mais desenvolvido em caules mais velhos. 

Rough – Local onde a relva é mais alta e descuidada, geralmente perto de árvores e arbusto que 

constituem a zona envolvente do campo. 

. 
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ANEXO I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fonte: European Golf Association, 2010 
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ANEXO II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos de Golfe existentes em Portugal. Fonte: Federação Portuguesa de Golfe ( 2011) 
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ANEXO III ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ANEXO IV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição espacial dos consumos de água para o turismo. Fonte: Teixeira (2008) 

Consumos de água para o turismo. Fonte: Teixeira (2008) 
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ANEXO V ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de localização dos campos de golfe em Portugal. Fonte: Teixeira (2008) 

.Listagem de Espécies para relvados. Fonte: L’Enciclopédie des dazons, Edicions SEPS, 1990| 

Apontamentos de Material Vegetal II, Prof. Nuno Lecoq  (2005) 
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ANEXO VII----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi

AAAANEXO VII



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ANEXO VIII----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,788a 10 ,459 

Likelihood Ratio 9,393 10 ,495 

Linear-by-Linear 

Association 

1,482 1 ,223 

N of Valid Cases 104   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,68. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,942a 10 ,362 

Likelihood Ratio 13,530 10 ,196 

Linear-by-Linear 

Association 

5,077 1 ,024 

N of Valid Cases 104   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,95. 

 

 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para a “Altura Idêntica”. 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para “ Várias Alturas Aleatórias”. 
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ANEXO X----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,350a 10 ,262 

Likelihood Ratio 12,382 10 ,260 

Linear-by-Linear 

Association 

,447 1 ,504 

N of Valid Cases 104   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,95. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,729a 10 ,751 

Likelihood Ratio 7,583 10 ,670 

Linear-by-Linear 

Association 

,601 1 ,438 

N of Valid Cases 104   

a. 11 cells (61,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,01. 

 

 

Quadro nº  Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para “Altura crescente”. 

Quadro nº  Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para “Igual cor”. 
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ANEXO XII ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,877a 10 ,737 

Likelihood Ratio 6,654 10 ,758 

Linear-by-Linear 

Association 

1,752 1 ,186 

N of Valid Cases 104   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,88. 

 

 

ANEXO XIII ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,333a 10 ,067 

Likelihood Ratio 21,285 10 ,019 

Linear-by-Linear 

Association 

4,468 1 ,035 

N of Valid Cases 104   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,41. 

 

 

 

 

 

 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para “Mesmo Gradiente de Cor”. 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para “Cor Variada”. 
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ANEXO XIV ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,392a 10 ,591 

Likelihood Ratio 8,558 10 ,575 

Linear-by-Linear 

Association 

1,255 1 ,263 

N of Valid Cases 104   

a. 11 cells (61,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,62. 

 

 

 

 

 

ANEXO XV ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,741a 10 ,908 

Likelihood Ratio 5,198 10 ,878 

Linear-by-Linear 

Association 

,043 1 ,835 

N of Valid Cases 104   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,54. 

 

 

 

 

Quadro nº  Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para  “Vegetação Dispersa”. 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para  a “Vegetação Concentrada”. 
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ANEXO XVI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,372a 10 ,690 

Likelihood Ratio 8,096 10 ,619 

Linear-by-Linear 

Association 

1,128 1 ,288 

N of Valid Cases 104   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,41. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVII --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,399a 10 ,327 

Likelihood Ratio 12,915 10 ,228 

Linear-by-Linear 

Association 

,052 1 ,820 

N of Valid Cases 104   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,48. 

 

 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para  a “Vegetação Muito Concentrada”. 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para  a “Uma Única Espécie”. 
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ANEXO XVIII ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,560a 10 ,316 

Likelihood Ratio 12,385 10 ,260 

Linear-by-Linear 

Association 

,317 1 ,574 

N of Valid Cases 104   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,67. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  XIX  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,927a 10 ,135 

Likelihood Ratio 15,420 10 ,117 

Linear-by-Linear 

Association 

,200 1 ,655 

N of Valid Cases 104   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,68. 

 

 

 

 

Quadro nº  Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para  a “Variedade Intermédia”. 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para  a “Variedade Elevada”. 
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ANEXO XX ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Valu

e 

d

f 

Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 

7,26

0a 

1

0 

,701 

Likelihood Ratio 8,19

7 

1

0 

,610 

Linear-by-Linear 

Association 

1,96

9 

1 ,161 

N of Valid Cases 104   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,41. 

 

 

 

ANEXO XXI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value d

f 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

19,81

6a 

1

0 

,031 

Likelihood Ratio 22,91

3 

1

0 

,011 

Linear-by-Linear 

Association 

2,206 1 ,137 

N of Valid Cases 104   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,95. 

 

 

 

 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para  a “Traçado Rectilíneo”. 

Quadro nº 
 Resultados da aplicação do teste do  c

2

 para  o Traçado Rectilíneo/ Curvilíneo” 
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ANEXO XXII ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,086a 10 ,097 

Likelihood Ratio 18,639 10 ,045 

Linear-by-Linear 

Association 

,056 1 ,812 

N of Valid Cases 104   

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,08. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXIII  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,937a 5 ,967 

Likelihood Ratio ,948 5 ,967 

Linear-by-Linear 

Association 

,422 1 ,516 

N of Valid Cases 104   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,69. 

 

 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para  o “Traçado Curvilíneo”. 

 Resultados da aplicação do teste do  c
2

 para  o “ Continuidade do traçado”. 



xvi 
 

ANEXO XXIV-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ANEXO XXV ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Temperatura Anual do Campo ( 2007) .Fonte: Dados cedidos pelo Greenkeeper do campo em estudo. 

Precipitação  Anual do Campo ( 2002- 2007) .Fonte: Dados cedidos pelo Greenkeeper do campo em estudo. 
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ANEXO XXVI---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXVII------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T1 e T1 Duplex - áreas brutas de fogos de 80 a 124 m2 | áreas úteis da habitação (Fogo e suas 

dependências) de 116 a 131 m2. 

T2 Duplex - áreas brutas de fogos de 123 a 139 m2 | áreas úteis da habitação (Fogo e suas 

dependências) de  134 a 141 m2. 

T3 e T3 Duplex - áreas brutas de fogos 122 a 187 m2 | áreas úteis da habitação  (Fogo e suas 

dependências) de 185 a 214  m2. 

T4 Duplex - áreas brutas de fogos de 187 a 267 m2 | áreas úteis da habitação (Fogo e suas 

dependências)  de 216 a 459 m2. 

 

 

Localização dos Furos onde é retirada água para abastecimento do campo .Fonte: Adaptado de 
http://www.golfquintadoperu.com/ 

Áreas dos apartamentos de T1 a T4  do condomínio residencial que envolve o campo de golfe da 

Quinta do Peru. Fonte: Espírito Santo - mediação imobiliária, 2011 
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ANEXO XXVIII------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 CARTOGRAFIA  - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO  

 

- PLANO DE LOCALIZAÇÃO 

- PLANO GERAL 

- PLANO DE PLANTAÇÃO 

- PLANO DE IMPLANTAÇÃO PLANIMÉTRICA (1) 

- PLANO DE IMPLANTAÇÃO PLANIMÉTRICA (2) 
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