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1. INTRODUÇÃO 
 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 

197/2005, de 8 de Novembro, e à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, a Câmara Municipal de Loulé (CML), 

apresentou, na qualidade de entidade com competência para a autorização do projecto, a 21 de Julho de 2010, 

à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo Prévio da “Variante à EN 125-4 (Entre a Circular de Loulé 

e Valados)”.  

 

O projecto enquadra-se na alínea b) do nº 7, do Anexo I da referida legislação. O proponente do projecto é, 

também, a Câmara Municipal de Loulé.  

                                                                                                                                                                                          

A Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da 

referida legislação de AIA, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: 

Agência Portuguesa do Ambiente, que preside, Administração da Região Hidrográfica do Algarve, IP (ARHAlg), 

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP (ICNB), Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve (CCDR/Alg), Instituto Superior Técnico (IST), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG), e 

Instituto Superior de Agronomia (ISA). 

 

Foram nomeados pelas entidades acima referidas os seguintes representantes: 

� APA - Eng.ª Dora Beja, que preside, Drª Rita Cardoso, responsável pela Consulta Pública. 

� ARHAlg – Eng.º Alexandre Furtado. 

� ICNB – Dr. Nuno Grade. 

� IGESPAR – Dr.ª Maria Ramalho.          

� CCDR/Alg – Arqt.ª Conceição Calado.  

� LNEG – Dr. Rúben Dias. 

� IST – Professor Doutor Albano Neves. 

� ISA – Arqº João Jorge e Arqª Sandra Mesquita, suplente. 

 

O EIA é da responsabilidade da empresa “Arqpais, Consultores de Arquitectura Paisagística e Ambiente, Lda” e 

foi elaborado no período de Abril de 2008 a Setembro de 2009.  

 

O EIA é composto pelos seguintes Tomos: 

� Tomo 1 – Resumo Não Técnico. 

� Tomo 2 - Relatório Síntese. 

� Tomo 3 - Peças Desenhadas. 

� Tomo 4 -  Anexos Técnicos. 

 

No âmbito desta avaliação, e após a verificação da conformidade, o EIA foi ainda complementado com os 

seguintes volumes: 

� Resumo Não Técnico (Outubro de 2010). 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2291 

Estudo Prévio: Variante à EN125-4 (Entre a Circular de Loulé e Valados) 

Fevereiro de 2011 3 

� Elementos Adicionais (Outubro de 2010). 

� Elementos Adicionais 2 (Dezembro 2010). 

� Elementos Adicionais 3 (Fevereiro de 2011). 

   

Relativamente ao Estudo Prévio, foram disponibilizados dois volumes intitulados Peças Escritas e Peças 

Desenhadas. 

 

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspectos que se consideram 

relevantes na avaliação efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão 

relativamente aos traçados em avaliação, e respectivas alternativas. É, também, apresentado um capítulo com 

a metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 
 

A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

 

� Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de 

elementos adicionais nos seguintes capítulos/factores ambientais/documentos: Objectivos, Justificação e 

Antecedentes do Projecto; Descrição do Projecto; Geologia, Recursos Minerais, Recursos Hídricos 

Subterrâneos, Recursos Hídricos Superficiais, Qualidade do Ar, Ruído, Planeamento e Gestão do Território, 

Sócio-Economia e Resumo Não Técnico. 

� Análise do Aditamento ao EIA, remetido pela Câmara Municipal de Loulé.  

� Declaração da Conformidade do EIA, a 15 de Novembro de 2010. 

� Integração do ICNB na Comissão de Avaliação, uma vez que a CCDR/Alg informou que não poderia 

assegurar a avaliação do factor Sistemas Ecológicos que tinha sido atribuído àquela entidade.  

� No seguimento desta alteração da CA, solicitação de esclarecimentos sobre o factor Sistemas Ecológicos. 

� Análise dos Elementos Adicionais remetidos sobre Sistemas Ecológicos e nova solicitação de elementos, uma 

vez que não foi dada resposta adequada ao solicitado. 

� Análise dos segundos Elementos Adicionais sobre os Sistemas Ecológicos. 

� Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afectações em causa e, de forma a complementar a análise da 

CA, às seguintes entidades: Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direcção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), Direcção Regional de Economia do Algarve (DRE/Alg), Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve (DRAP/Alg), Águas do Algarve, SA e Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN). Estes 

Pareceres encontram-se no Anexo I deste Parecer. 

� Realização de uma visita, no dia 14 de Dezembro de 2010, aos locais onde se desenvolvem o projecto. 

Estiveram presentes os representantes da CA, da CML, da empresa projectista e da empresa que elaborou o 

EIA. 

� Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes do projecto e respectivas alternativas e a 

possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos factores ambientais foi 

efectuada de acordo com os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA – a ARHAlg emitiu 

parecer sobre Recursos Hídricos Superficiais, o ICNB sobre Sistemas Ecológicos, a CCDR/Alg sobre Uso do 

Solo, Ordenamento do Território, Sócio-Economia e Qualidade do Ar, o IGESPAR sobre Património, o LNEG 

sobre Geomorfologia, Geologia, Hidrogeologia e Recursos Minerais, o ISA sobre Paisagem e o IST sobre 

Ruído. 

� Análise dos pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública efectuada. 

� Realização de reuniões de trabalho, com o objectivo de verificar a conformidade do EIA; analisar o traçado e 

as alternativas propostas e os respectivos impactes; analisar os contributos sectoriais das várias entidades 

da CA, e os pareceres solicitados a entidades externas à CA; definir os factores ambientais determinantes 

para a avaliação dos vários traçados; analisar os resultados da consulta pública; seleccionar a alternativa 

ambientalmente mais favorável e identificar as Condicionantes, Estudos, Medidas de Minimização e Planos 

de Monitorização a desenvolver na fase de Projecto de Execução.  

� Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspectos atrás referidos, com a seguinte estrutura: 

1. Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes, 4. Objectivos, Justificação e Descrição do 

Projecto 5. Análise dos Factores Ambientais, 6. Pareceres Externos, 7. Resultados da Consulta Pública e 8. 

Conclusões. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 Procedimento de AIA 

 

Este projecto nunca foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

 

3.2 Projecto 

 

Os antecedentes de projecto, que se referem de seguida, são os mencionados no EIA. 

 

Consideraram-se diversas hipóteses de desenvolvimento da Variante da EN 125-4, tendo o traçado em 

avaliação resultado da análise de diversas alternativas, nomeadamente a beneficiação, entre a Circular de 

Loulé e Valados, da actual EN 125-4, solução que foi abandonada dada a ocupação marginal existente ser 

bastante densa, e a largura disponível entre fachadas e/ou logradouros não permitir a implantação do perfil 

desejável, e pelo facto de não se conseguir retirar o tráfego dos núcleos habitacionais de Goncinha e 

Alfarrobeira. 

 

Considerou-se necessário que a Variante não passasse pelo aproveitamento da actual EN125-4, tendo-se 

desenvolvido diversas soluções que permitissem a menor afectação possível. Considerou-se o 

desenvolvimento de uma solução que contornasse por nascente a povoação de Goncinha, dada a densa 

ocupação edificada que existe a poente. Foi, também, tida em consideração a localização das Grutas da 

Quinta do Ribeiro, que constituem um elemento patrimonial. 

 

Complementarmente, considerou-se uma solução que contornasse por poente a localidade de Alfarrobeira, 

uma vez que a orografia a nascente não permite a implantação do traçado da Variante à EN 125-4, tendo-se 

tido em consideração as edificações existentes que se localizam de um modo disperso pelo território. 

 

Foi avaliada a possibilidade de não desenvolver a Rotunda 4, contudo dada a necessidade de estabelecer a 

ligação com a EN125-4 actual e a ligação a Santa Bárbara de Nexe, de uma forma que garantisse as 

condições de segurança rodoviária, considerou-se a adopção de uma rotunda, denominada no projecto como 

Rotunda 4. Com esta rotunda garante-se igualmente a ligação a Alfarrobeira por sul. 
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4. OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1. Objectivos e Justificação do Projecto 

 

Salientam-se, neste capítulo, os principais aspectos mencionados no EIA sobre os objectivos, justificação e 

descrição do projecto. 

 

A EN 125-4, entre o Nó de Loulé 2 da Via Infante Sagres (A22) e Loulé, é um dos principais acessos à cidade de 

Loulé, através do qual se estabelece a ligação rodoviária ao Parque das Cidades (onde se localiza o Estádio do 

Algarve e o futuro Hospital Central do Algarve), localizado a sul da A22, e a Faro. 

 

Para lhe conferir a dignidade, a capacidade e o nível de serviço adequado, seria conveniente dotá-la de um 

perfil com duas faixas de rodagem e separador central, iluminação pública adequada e passeios para a 

circulação pedonal. A EN125-4 atravessa dois núcleos urbanos (Goncinha e Alfarrobeira), cuja largura disponível 

entre fachadas e/ou logradouros não permite a implantação do perfil desejável. 

 

Para resolver este problema, considerou a Câmara Municipal de Loulé a necessidade de construir duas 

variantes: uma a nascente da Goncinha (uma vez que a ocupação edificada torna extremamente difícil a sua 

implantação a poente) e outra a poente de Alfarrobeira (uma vez que a orografia não permite a sua 

implantação do lado nascente). 

 

Com o desenvolvimento do projecto em avaliação liberta-se do tráfego de passagem, as povoações de 

Goncinha e de Alfarrobeira, melhorando as condições de vida destas populações que ficarão servidas pela 

actual estrada, na qual poderão ser implementadas medidas de dissuasão e acalmia do trânsito (passagens de 

peões sobrelevadas, semáforos de limitação de velocidade, etc.), e conferindo condições adequadas de 

circulação ao tráfego entre Loulé e a Via do Infante, funcionando a Circular de Loulé como via distribuidora para 

a Cidade. 

 

4.2. Descrição do Projecto 

 

Solução Base 

O traçado da Variante inicia-se na Rotunda 1 com a Circular de Loulé (troço sul), a cerca de 500 metros a 

Nascente da EN125-4. Numa extensão de cerca de 1,3 km, desenvolve-se a Nascente da povoação de 

Goncinha, contornando por Nascente, cerca do km 0+250, as grutas pré-históricas da Quinta do Ribeiro e 

interceptando cerca do km 0+850 a Ribeira da Goldra, terminando na Rotunda 2, a qual permite o acesso a 

Goncinha. 

 

Após esta Rotunda o traçado sobrepõe-se à EN 125-4, durante cerca de 600 metros, nos quais se procederá 

apenas ao alargamento da via existente até à extremidade Norte da povoação de Alfarrobeira para onde está 

prevista a Rotunda 3. 

 

De seguida, o traçado desenvolve-se a Poente da localidade de Alfarrobeira, onde atravessa uma área de 

edificações dispersas, mantendo-se no entanto, a circulação na actual EN125-4. Aproximadamente ao km 

2+760, junto ao actual entroncamento da EN125-4 com a EM520-1 que permite a ligação a Santa Barbara de 
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Nexe, será instalada a Rotunda 4, a partir da qual o traçado volta a sobrepor-se à EN125-4. No troço em que 

se procede a uma beneficiação da EN 125-4 será realizado o alargamento da via, sendo que, 

aproximadamente ao km 3+200 será instalada a Rotunda 5 que permite a articulação da Variante com o 

acesso ao Matadouro Regional e à estrada de ligação a Santa Barbara de Nexe. Após a Rotunda 5 o traçado 

desenvolve-se por mais cerca de 300 metros sobre a EN125-4, a qual será objecto de alargamento e de 

alguns ajustamentos até ligar ao ponto onde a EN125-4 já contempla actualmente um perfil de 2×2 vias e 

que permite a ligação à Via do Infante e à cidade de Faro. 

 

A via em estudo desenvolve-se nos concelhos de Loulé, freguesia de S. Clemente, e de Faro, freguesia de 

Santa Barbara de Nexe.  

 

A via não será vedada. 

 

Soluções Alternativas 

Foram previstas alternativas de perfil transversal mantendo, no entanto, o traçado em planta, entre a 

Rotunda 3 e a Rotunda 4, de modo a minimizar as afectações de diversos logradouros e habitações existentes 

ou recentemente licenciadas numa zona com ocupação edificada dispersa, na zona em que a Variante 

contorna a povoação de Alfarrobeira: 

� Alternativa A - a redução do perfil é conseguida através da adopção de um perfil com uma única faixa de 

rodagem, com dois sentidos e uma via para cada sentido. A redução desta capacidade será parcialmente 

colmatada pela utilização da EN125-4, também esta com dois sentidos de trânsito e uma via para cada 

sentido.  

� Alternativa B - consiste igualmente no funcionamento conjunto da Variante com a EN125-4. Esta 

Alternativa considera a Variante com um perfil com sentido único de trânsito Norte/Sul e duas vias de 

rodagem, funcionando a EN125-4 igualmente com sentido único de duas vias, mas para o trânsito 

Sul/Norte. 

 

O traçado tem uma extensão total de 3 557 m. 

 

Perfis Transversais-Tipo 

Na Variante à EN 125-4 o Perfil Transversal é variável conforme seguidamente referido. 

Solução Base:  

Perfil Transversal-Tipo com 20,0 m de largura: 

� Separador central lancilado com 1,0 m de largura. 

� Duas faixas de rodagem com 7,0 m de largura cada. 

� Duas bermas pavimentadas com 2,5 m de largura cada. 

 

No caso da ocupação edificada lateral à implantação da rodovia assim o exigir, a largura dos passeios laterais 

poderá ser pontualmente restringida a 2,0 m ou mesmo a 1,5 m. 

 

As Alternativas A e B têm um Perfil Transversal-Tipo com 12,0 m de largura: 

� Uma faixa de rodagem com 7,0 m de largura. 

� Dois passeios laterais com 2,5 m de largura cada. 
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As rotundas serão todas compostas por uma ilha central lancilada com 15,0 m de raio e um anel com 10,0 m 

de largura e duas vias de trânsito. As rotundas 2, 3, 4 e 5 terão passeios laterais com 2,5 m de largura, 

enquanto na Rotunda 1 os passeios laterais serão substituídos por bermas pavimentadas de igual largura. 

Drenagem 

Considerou-se um período de retorno de 100 anos para o dimensionamento hidráulico dos órgãos de 

drenagem transversal, que correspondem a 6 Passagens Hidráulicas (PH). 

 

Terraplanagens 

Estimam-se as seguintes movimentações de terras: 
 

Solução Escavação (m3) Aterro (m3)  Balanço (m3) 
Solução Base  80 000 140 000 - 60 000 
Alternativas A e B 70 000  135 000  - 65 000 

 
De acordo com a análise realizada ao nível da Geologia e Geotecnia estima-se em cerca 20 000 m3 o volume a 

desmontar com explosivos. 

 

Tráfego 

Estimam-se as seguintes previsões (número de veículos) de tráfego na EN125-4: 

Tipologia  2010  2015  2020  2025  2030 

Ligeiros  12 400  14 100  15 800  17 500  19 200 

Pesados  600  650  700  750  800 

Motorizados  13 000  14 750  16 500  18 250  20 000 

 

O projecto em estudo atravessa áreas com condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, das 

quais se salientam as mais relevantes: 

� Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

� Reserva Ecológica Nacional (REN); 

� Servidões rodoviárias; 

� Domínio Público Hídrico; 

� Infra-estruturas básicas (saneamento básico, electricidade, gás, etc.); 

� Concessão mineira – Campina de Cima MNC000017 (Salgema); 

� Servidões Aeronáuticas;  

� Marcos Geodésicos. 

 

Fase de Construção 

Serão necessários 3 anos para a concretização do empreendimento correspondentes a 1,5 anos para a 

execução de projectos, expropriações e concursos e 1,5 anos para construção. 
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5. ANÁLISE DOS FACTORES AMBIENTAIS 

 

A área afecta ao projecto da Variante à EN 125-4, entre a Circular de Loulé e Valados, localiza-se no distrito 

de Faro, concelho de Loulé. Tal como referido na descrição do projecto, as alternativas de traçado existentes 

são apenas entre as Rotundas 3 e 4 e dizem respeito a uma redução do perfil transversal da Solução Base, 

uma vez que entre estas Rotundas a actual EN125-4 se mantém, em qualquer uma das Soluções (Base e 

Alternativas A e B). 

 

Antes de proceder à análise específica dos vários factores ambientais, efectua-se de seguida um breve 

enquadramento regional e local da área em que o projecto se desenvolve, o qual contribui também para, face 

às especificidades do projecto, fundamentar a selecção dos factores ambientais determinantes na sua 

avaliação. 

  

A nível regional, o território percorrido pela Variante em estudo caracteriza-se por uma paisagem de 

policultura, localizada numa faixa de transição entre a zona de declives mais acidentados da serra algarvia e a 

faixa litoral, onde predominam as arribas altas e erodidas, bem como uma maior ocupação humana. É 

marcado pela abundância de água resultante da densa rede hidrográfica proveniente da Serra, onde nascem 

as principais linhas de água que compõem a bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve, onde se insere o 

projecto em estudo. 

 

A EN 125-4 que liga Loulé à Via do Infante (A22) e a Faro (através do IC4) passa por dois aglomerados 

urbanos, Goncinha e Alfarrobeira, com características de inserção no território muito distintas. Enquanto 

Goncinha se caracteriza por apresentar um povoamento muito concentrado, inserido na encosta virada a Sul, 

já Alfarrobeira desenvolve-se principalmente para poente da EN 125-4, de forma dispersa, estando localizadas 

as actividades económicas mais junto da estrada, enquanto as áreas urbanas se distribuem em áreas mais 

afastadas da estrada. O traçado desenvolve-se, também, sobre a área afecta à mina da Campina de Cima, a 

qual constitui uma Concessão Mineira – MNC000017 e que abrange uma área aproximadamente 1200 ha.  

 

Em termos geológicos é, também, de salientar que o projecto se desenvolve na zona de barrocal, de uma 

forma geral em rochas carbonatadas, do Jurássico Superior, com carsificação superficial e subterrânea, 

designadamente com a presença de galerias. É também uma zona com um importante potencial 

sismogenético. 

 

Assim, a nível local, o traçado inicia-se com uma rotunda sobre a EN 521, desenvolvendo-se a nascente do 

aglomerado de Goncinha, numa área de pomares de sequeiro tradicional e olivais até cerca do km 0+100, 

onde cerca do km 0+250 contorna por nascente as grutas pré-históricas da Quinta do Ribeiro, classificadas 

como sítio arqueológico, passando a desenvolver-se sobre a área de matos de vegetação arbustiva e 

medronheiros. Cerca do km 0+850 intercepta a Ribeira da Goldra, cujo corredor ecológico permite a 

conectividade entre o Sítio Barrocal e o Parque Natural da Ria Formosa. Nesta zona é, também, atravessado o 

Corredor Ecológico Meridional da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental, previsto no PROT- 

Algarve. Aproximadamente a partir do km 1+100 e da Rotunda 2, o traçado desenvolve-se sobre a EN 125-4, 

interceptando um aglomerado residencial que corresponde à localidade de Alfarrobeira e que se estende até à 

Rotunda 3. A partir deste ponto, e de acordo com as várias Alternativas de traçado, verifica-se que na:  
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� Solução Base - o traçado desenvolve-se a Poente da localidade de Alfarrobeira, onde atravessa uma área 

de edificações dispersas, afectando logradouros e habitações existentes e algumas áreas de RAN. A partir 

da Rotunda 4 até ao final do traçado, este irá desenvolver-se sobretudo numa área de pomares de 

sequeiro tradicional e olivais, assim como por algumas áreas de moradias dispersas.  

� Soluções Alternativas – Desenvolvem-se numa zona de povoamento disperso, sendo afectados diversos 

logradouros e habitações existentes ou recentemente licenciadas, bem como áreas de RAN, embora dada a 

redução do perfil transversal numa menor área. 

 

Face a este breve enquadramento da área a afectar pelo projecto, consideraram-se factores ambientais 

determinantes nesta avaliação no troço entre as Rotundas 1 e 2, a nascente de Goncinha, a Geologia, o 

Património e os Sistemas Ecológicos, e no troço entre as Rotundas 3 e 4, a poente de Alfarrobeira, a 

Ocupação do Solo, o Ordenamento do Território e a Sócio-Economia.  

 

Procede-se, assim, de seguida à apreciação dos vários factores ambientais. Tal como já referido no ponto 2 

deste Parecer, esta apreciação corresponde aos pareceres emitidos pelas várias entidades que integram a CA 

de acordo com as suas competências. 

 

 

5.1. Geomorfologia e Geologia 

 

A zona em que o projecto se desenvolve está inserida na orla mesocenozóica meridional algarvia que é 

constituída por uma bacia sedimentar de direcção aproximada ENE-WSW, de idade mesocenozóica, que se 

estende na parte emersa desde o cabo de S. Vicente a Vila Real de S. António. As formações sedimentares 

que constituem esta bacia assentam em discordância sobre o soco paleozóico, e estão afectadas 

tectonicamente por diferentes fases de deformação, compressivas e distensivas desde o Triássico até à 

actualidade, apresentando também deformações associadas à instalação de estruturas diapíricas salíferas e ao 

carso. 

 

A região do concelho de Loulé abrange áreas de características muito diversificadas, desde a Serra do Caldeirão 

constituída por xistos e grauvaques (Paleozóico), passando pelo Barrocal essencialmente constituído por rochas 

carbonatadas (Mesozóico), até ao Litoral essencialmente detrítico (Neogénico). As altitudes variam entre a cota 

0 na faixa costeira e cerca de 570m na serra do Caldeirão. Os declives acentuam-se progressivamente para 

norte, com o litoral predominantemente plano, o barrocal ondulado e a serra com uma morfologia mais 

acidentada. As linhas de água também estão mais encaixadas a norte do que a sul. 

 

A zona de implantação do traçado da Variante à EN 125-4 é no barrocal. Tem cotas que variam entre os 90m e 

200m (o perfil da estrada varia entre 180m, a N e 90m, a S) e é atravessada pelo vale da ribeira da Goldra, 

onde ocorrem aluviões muito grosseiros, constituídos por seixos e calhaus de calcário sub-rolados, dispersos em 

matriz argilo-siliciosa, com extensão e espessura pouco significativas. Na zona a NW do traçado afloram 

depósitos heterométricos, com alternância de sedimentos finos (níveis siltitos argilosos e arenosos com seixos 

de quartzo e clastos carbonatados dispersos) e grosseiros (níveis conglomeráticos com calhaus de quartzo, 

grauvaque, clastos e blocos carbonatados, sub-angulosos e sub-rolados envoltos por uma matriz argilosa de cor 

castanha e agregados por um cimento carbonatado), do Plistocénico, de um modo geral, a inclinar para SW, e 
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com estruturas em canal. No restante traçado afloram rochas carbonatadas do Jurássico superior – “dolomitos e 

calcários dolomíticos de Santa Bárbara de Nexe”, “calcários com nódulos de sílex da Jordana”, “calcários 

margosos e margas de Peral” e “calcários hidráulicos de Loulé”, de uma forma geral carsificados, sendo esta 

carsificação mais importante nos “dolomitos e calcários dolomíticos de Santa Bárbara de Nexe”. Estas unidades 

estão afectadas por dobras com eixo, em geral horizontal, de direcção aproximadamente E-W, e afectadas por 

falhas, em que a tectónica diapírica e/ou extrusiva é dominante (diapiro de Loulé), gerando um conjunto de 

estruturas em “teclas de piano”. Ocorre ainda a estrutura de Vale de Judeu que é constituída por uma dobra em 

joelho, parcialmente extrusa, fracturada por falhas E-W e NE-SW, e a estrutura do Guilhim constituída por uma 

dobra anticlinal, afectada por falhas E-W. Existem ainda falhas de direcção NW-SE (falhas de S. Marcos-

Quarteira e Machados), E-W, (falha de Santa Bárbara de Nexe), N-S (falha de Faro) e NE-SW (falha de 

Carcavai), sendo algumas consideradas activas portanto, passíveis de gerar sismicidade.  

 

A região do Algarve está localizada na placa Euro-Asiática, junto a uma zona de subducção em desenvolvimento 

provável ao longo da margem continental W Ibérica (Ribeiro et al., 1996) e próximo da fronteira de placas com 

a Núbia, conhecida como zona de fractura Açores-Gibraltar que, a S de Portugal, corresponde a um limite 

transpressivo direito, de direcção aproximadamente E-W, com uma convergência de direcção NW-SE, de 

aproximadamente 4 mm/ano (Zitellini et al., 2009). Este enquadramento geodinâmico é responsável por uma 

actividade tectónica importante que se manifesta pela presença de deformações neotectónicas e por uma 

sismicidade significativa, fornecendo um cenário de importante potencial sismogenético. 

 

O traçado da Variante à EN 125-4 é atravessado pela falha de Carcavai, que se estende, no território emerso, 

entre Quarteira e S. Brás de Alportel, numa extensão de cerca de 20km, podendo prolongar-se para NE, até à 

zona de Azinhal, e para SW, continuando-se provavelmente na plataforma continental. Este acidente evidencia 

actividade neotectónica materializada por deformação frágil (falhas e diaclases) afectando as areias da 

Formação do Ludo, de idade plio-quaternária e pela ocorrência de filões detríticos (sismitos prováveis), 

associados a liquefacção do sedimento devido à propagação de ondas sísmicas. Com base na extensão 

cartográfica, actualmente reconhecida, esta estrutura poderá gerar um sismo máximo credível de 6.6. 

 

Na zona de estudo ocorre, ainda, sismicidade histórica importante, com sismos fortes que causaram danos 

avultados, dos quais se destacam sismos distantes, de tipo interplacas, gerados numa área localizada na área 

imersa, a S e SW do território continental, numa faixa que se estende desde o Banco de Gorringe, a W, até ao 

estreito de Gibraltar, a E, e/ou na zona de subducção W Ibérica, de que o sismo de 1755 é o evento melhor 

caracterizado (magnitude estimada MW ≈ 8,7). 

 

Também ocorreram sismos próximos, localizados no território emerso ou próximo do litoral, com características 

intraplaca, dos quais se destacam os sismos nas áreas de Portimão (1719, IMMmax. IX), litoral de Tavira (1722, 

IMM max. X, que gerou um tsunami) e Loulé (1856, IMM max. VIII). 

 

A área de estudo está localizada na zona de intensidade IX (Carta de Isossistas de Intensidades Máximas - 

1531 – 1996), da escala de Mercalli Modificada de 1956. Segundo o Regulamento de Acção Sísmica de Edifícios 

e Pontes (RSAEEP 1983), a área de implantação do traçado está na zona A correspondente à de maior risco 

sísmico (Zonamento sísmico de Portugal Continental), com um coeficiente de sismicidade (α) de 1,0. 
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Os principais impactes na Geologia e Geomorfologia que, de um modo geral, serão irreversíveis são resultantes 

da ocultação e destruição do património geológico, geomorfológico e de recursos geológicos, da alteração das 

características do meio geológico decorrentes de intervenções geotécnicas e da alteração da morfologia do 

terreno e gestão de materiais resultantes da movimentação de terras. Os aterros e os taludes de escavação 

previstos têm altura máxima respectivamente de 11 m e 6 m, envolvendo para a Solução Base um volume total 

de escavação de 80 000 m3 e um volume de aterro de 140 000 m3, o que origina um défice de terras na ordem 

dos 60 000 m3. Nas Soluções Alternativas o défice é de 70 000 m3 resultantes de 65 000 m3 de escavação e 

135 000 m3 de aterro. Na fase de exploração os principais impactes estão relacionados com a manutenção de 

taludes. 

 

Os impactes na geologia e geomorfologia devido à instalação do traçado da Variante à EN 125-4, nas suas 

diversas fases, resultam também do modo como a acção antrópica, acelera ou retarda os processos naturais, 

na alteração do modelado do terreno, na alteração das condições de estabilidade de taludes naturais, aterro e 

escavação e, na alteração de perfis de equilíbrio na rede de drenagem, podendo provocar fenómenos de erosão 

e, consequentemente, degradação das condições de estabilidade de taludes. 

 

Em síntese, prevêem-se alterações geológicas e geomorfológicas, de um modo geral, de magnitude média, de 

carácter negativo, directo e permanente, podendo-se classificar os impactes como significativos. 

 

Medidas de Minimização  

As medidas para o Projecto de Execução deverão contemplar, entre outras, as medidas que constam no 

Relatório Síntese. Deverá completar-se a medida 18 dando-lhe a seguinte redacção: Os produtos de escavação 

que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com características 

adequadas para o depósito devidamente legalizados. 

 

Na elaboração do Projecto de Execução deverá ter-se em linha de conta o possível aparecimento de galerias 

devido à carsificação e neste caso tentar definir a sua importância por especialistas, do ponto de vista de 

património geológico e hidrogeológico. Assim, em fase de Projecto de Execução deverá efectuar-se o 

levantamento cartográfico das cavidades subterrâneas que ocorrem no corredor, e proceder à identificação da 

sua importância, e estudo da vulnerabilidade do meio ambiente e da estrada perante a carsificação 

subterrânea, e em especial pela presença de galerias. 

 

Na fase de exploração deverá acrescentar-se a seguinte medida: Manutenção dos taludes devido ao risco de 

erosão. 

 

 

5.2 Recursos Geológicos 

 

Os recursos geológicos ocorrentes na área do projecto consistem, sobretudo, em calcários argilosos e margas, 

com aptidão para agregados destinados à construção civil (localmente as litofácies têm aplicação como matéria-

prima para calçada e laje) e, dolomitos e calcários dolomíticos, com potencial para a exploração de britas. No 

extremo norte do projecto ocorrem areias com potencialidade para a construção civil. A Variante à EN125-4 

desenvolve-se sobre a área afecta à mina de sal-gema da Campina de Cima (Concessão Mineira – MNC000017) 

do diapiro de Loulé. Este encontra-se encaixado em rochas carbonatadas de idade Jurássica. À superfície 
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afloram areias do Plistocénico sobrejacentes ao diapiro. A exploração mineira faz-se em 2 pisos entre 250 e 

300m de profundidade extraindo-se dois tipos de sal: um rosado devido a impurezas e outro branco de elevada 

pureza (99.9% NaCl). Não são identificáveis pedreiras licenciadas, dentro da área de estudo (corredor de 400m 

centrado no eixo da via). 

 

Relativamente a impactes, considerando que o diapiro se encontra a cerca de 90m abaixo da superfície e que a 

exploração de sal-gema se faz entre 200 e 300m de profundidade, de acordo com a empresa responsável pelo 

projecto, não é expectável que a construção da via tenha impactes sobre a estrutura do diapiro, 

nomeadamente provocando abatimentos, infiltrações, ou que ponha em causa as pretensões museológicas 

previstas para o local da mina. 

 

 

5.3 Hidrogeologia 

 

O Relatório Síntese contempla os aspectos básicos para a caracterização qualitativa e quantitativa dos recursos 

hídricos subterrâneos da área onde se insere o projecto. 

 

O projecto desenvolve-se, do ponto de vista hidrogeológico, na Unidade Hidrogeológica designada por Orla 

Mesocenozóica Meridional e dentro desta atravessa o Sistema Aquífero (SA) Almancil – Medronhal. 

 

As formações que constituem a área de estudo pertencem ao Jurássico apresentando boas características 

hidráulicas e dada a sua extensa área aflorante correspondem a áreas estratégicas de protecção e recarga de 

aquíferos. Estas formações poderão apresentar produtividades elevadas a variáveis (5-10 l/s). A ausência de 

rios permanentes na área pressupõe que a precipitação directa seja a principal fonte de recarga.  

 

No que se refere ao SA Almancil – Medronhal, este é um aquífero cársico, livre a confinado, recebendo recarga 

por infiltração directa da precipitação. A profundidade da carsificação vai até cerca dos 80 m. A produtividade é 

boa apresentando um valor médio de 9 l/s. 

 

Constata-se que na caracterização da situação actual foi efectuada uma caracterização regional alargada, tendo 

sido consultada bibliografia específica com carácter regional pertencente ao Instituo Nacional da Água (INAG). 

A abordagem efectuada a menor escala baseou-se na consulta de informação sobre os recursos hídricos, obtida 

junto das diferentes entidades gestoras do abastecimento, nomeadamente, a Câmara Municipal de Loulé e 

CCDR Algarve. 

 

Como tal e tendo por base as fontes bibliográficas referidas, é apresentado um inventário de pontos de água 

subterrânea existentes, sendo referenciadas as captações (furos), apresentadas as coordenadas e a distância 

aproximada ao traçado. 

 

A informação piezométrica, obtida junto do INAG apesar de se encontrar afastada da área em estudo, 

apresenta alguns esclarecimentos sobre as unidades aquíferas interceptadas, e o comportamento piezométrico 

na região envolvente. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2291 

Estudo Prévio: Variante à EN125-4 (Entre a Circular de Loulé e Valados) 

Fevereiro de 2011 14 

No que se refere à caracterização qualitativa dos recursos hídricos subterrâneos na área do projecto verificou-se 

que segundo o EIA não existem dados disponíveis que permitam fazer uma caracterização da qualidade da 

água nas proximidades do local em estudo. Tendo-se recorrido a dados disponibilizados em 5 estações de 

monitorização do INAG, que se localizam na envolvente da área do traçado, a comparação entre os resultados 

obtidos e os anexos I e XVI do Decreto-lei nº 236/98 evidenciou a inconformidade de alguns parâmetros cujos 

valores podem resultar de contaminação associada a descargas de águas residuais (no caso dos coliformes 

fecais e totais) e de intrusão salina (no caso dos cloretos). 

 

De acordo com os Elementos Adicionais (Outubro 2010) apresentados, o traçado intercepta o perímetro de 

protecção alargado das captações desactivadas, pertencentes à Câmara Municipal de Loulé, identificadas na 

povoação de Alfarrobeira (a norte da Rotunda 2), e que se encontram numa situação de reserva. 

 

Da análise global dos impactes admite-se que é durante a fase de construção que se esperam os principais 

impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos como resultado das acções de desmatação, decapagem, 

saneamento e outras movimentações de terras. 

 

Do ponto de vista quantitativo, os impactes expectáveis, estarão relacionados com as seguintes situações: 

� Aumento de áreas impermeabilizadas em zonas de recarga de aquíferos. 

� Alterações nos fluxos de água superficial e subterrânea. 

� Afectação física e diminuição da produtividade de captações de água que possam existir nas proximidades. 

 

Do ponto de vista qualitativo, os impactes expectáveis, estarão relacionados com as seguintes situações: 

� Risco de poluição das formações aquíferas que aumenta em virtude da presença de maquinaria associada à 

execução dos trabalhos. 

� Intercepção dos perímetros de Protecção Alargado de captações de abastecimento público em situação de 

reserva. 

 

Com a exploração da via tenderão a surgir outros impactes que estão relacionados com a contribuição das 

águas de escorrência da estrada na deterioração da qualidade do meio hídrico pela influência dos poluentes 

associados às estradas. 

 

Entre os poluentes mais comuns e preocupantes encontram-se os metais pesados (zinco, cobre, chumbo, 

cádmio e crómio), os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), os óleos e gorduras e os sólidos suspensos 

totais. 

 

A contribuição destes poluentes para a poluição do meio hídrico resulta da acumulação destes no pavimento em 

períodos de ausência de pluviosidade e na subsequente lexiviação dos mesmos devido à ocorrência de 

precipitação. 

 

Medidas de Minimização 

As medidas de minimização a adoptar, na fase de construção e exploração do projecto, apresentadas no quadro 

8.1 do Relatório Síntese do EIA são de uma maneira geral adequadas sendo a sua efectiva aplicação essencial 

para a protecção dos recursos hídricos subterrâneos. 
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Das medidas propostas afigura-se de extrema importância a definição, na fase de projecto de execução, de um 

Projecto de Drenagem que garanta o mínimo de descarga de águas de escorrência entre a Rotunda 1 e a 

Rotunda 2, dada a proximidade das captações de reserva da Câmara Municipal de Loulé ao traçado. 

 

Planos de Monitorização 

De igual modo, deverá ser apresentado e devidamente adaptado ao Projecto de Execução o plano de 

monitorização proposto no relatório do Elementos Adicionais (Outubro 2010) de modo a avaliar o impacte da 

construção e exploração da via sobre os recursos hídricos subterrâneos. 

 

O programa de monitorização proposto para as águas subterrâneas deverá ter início antes da fase de 

construção, prolongando-se para a fase de exploração. 

 

 

5.4 Recursos Hídricos Superficiais 

 

O EIA procede a uma caracterização correcta e suficiente da situação actual, para proceder à avaliação dos 

impactes do projecto na rede hidrográfica. 

 

Tratando-se de uma zona de geomorfologia cársica, não se verifica, à escala local, a ocorrência de linhas de 

água com grande expressão no que respeita à dimensão das mesmas.  

 

Em termos gerais, o projecto define soluções compatíveis com as funções da rede hidrográfica interceptada, 

estando identificados no EIA os ajustamentos técnicos a adoptar. 

 

No entanto, a PH6 apresenta alguns problemas a nível da sua localização, uma vez que descarrega numa área 

sem leito de linha de água definido, prevendo-se deste modo impactes negativos nos terrenos a jusante por 

induzir a erosão dos solos não afectos ao meio hídrico. 

 

A PH6 terá, assim, que ser relocalizada ou devidamente adaptada de forma a aduzir as águas à linha de água 

existente (fig.1).  

 

Para além da relocalização/adaptação da PH6, a área indicada na fig.2 permite a construção de uma bacia de 

retenção das águas, sendo a sua implementação uma medida de minimização adequada para compensar a 

diminuição dos coeficientes de escoamento e rugosidade das áreas afectadas.    
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Fig. 1: Ponto de entrega onde deverão ser descarregadas as águas escoadas pela PH6 

 

 

 

Fig. 2: Localização da bacia de retenção a implementar 

  

 

De um modo geral o EIA identifica correctamente os impactes associados ao projecto, considerando-se 

igualmente correctas as medidas de minimização propostas. 

 

Programa de Monitorização 

Relativamente ao programa de monitorização dos Recursos Hídricos, o que é referido no EIA terá que ser 

devidamente adaptado ao regime de escoamento das linhas de água que, no Verão chegam a secar. Estas 
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condições induzem a que a calendarização para a recolha de amostras tenha que ser adaptada para anos com 

regimes de precipitação diferentes (secos e húmidos). 

 

Fig.3: Localização do ponto de amostragem de parâmetros biológicos 

 

Com periodicidade anual, na primavera, terá que ser realizada uma amostragem para determinação de 

parâmetros biológicos num único ponto da Ribeira da Goldra (localização proposta na fig.3). Tal amostragem 

permitirá a determinação de índices de qualidade ecológica da ribeira da Goldra, para diatomáceas e 

macroinvertebrados bentónicos, indo ao encontro das orientações da nova lei da água (Lei n.º 58/2005 de 29 

de Dezembro que transpõe para o direito interno a Directiva Comunitária n.º 2000/60/CE - Directiva Quadro da 

Água – DQA). 

 

 

5.5 Sistemas Ecológicos 

 

O projecto rodoviário proposto prevê a necessidade de construir dois troços de estrada, não coincidentes com a 

actual EN 125-4 (Goncinha e Alfarrobeira), de forma a evitar o atravessamento destes dois núcleos urbanos.  
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A diversidade biológica da área de estudo é superior no primeiro troço (Goncinha), com uma extensão de 1.3 

km, por se tratar de uma zona de vale, onde passa a Ribeira da Goldra (corredor ecológico que permite a 

conectividade entre o Sítio Barrocal e o Parque Natural da Ria Formosa), sendo que os primeiros 100 m 

caracterizam-se por propriedades agrícolas e os restantes 1.2 km por matos e matagais, com algumas árvores 

dispersas. Na zona mais baixa do vale os matos e matagais dão origem, pontualmente, ao Machial com zonas 

de arbustos sempre verdes de porte arborescente e com um estrato herbáceo pobre. A composição dominante 

das formações de matos e matagais é o carrascal (carrasco e aroeira como principais componentes), associado 

a Olea europeia var. sylvetris, Phlomis púrpura e Chamaerops humilis. O segundo troço (Alfarrobeira) apresenta 

zonas de habitação dispersa e pequenas propriedades agrícolas e quintais, sendo a cobertura vegetal típica do 

pomar de sequeiro (oliveira, alfarrobeira, amendoeira e figueira), com menor diversidade biológica.  

 

Flora e Habitats naturais 

No EIA elaborado, foi referido que: “o trabalho de campo decorreu numa altura em que uma parte importante 

da vegetação é de difícil identificação, por um lado, por não ser época preferencial de floração, e por outro, 

porque as plantas herbáceas estão ausentes nesta altura do ano, pelo que este facto obstou o registo de um 

maior número de espécies identificadas”. “Das espécies ameaçadas registadas para o Algarve, as características 

da área de estudo indiciam a provável presença de Bellevalia hackelii, endemismo lusitano protegido no âmbito 

da Rede Natura (DL nº 49/2005 – Anexo BIV)”. 

 

Sublinha-se que associadas a áreas de matos e matagais, costumam ocorrer as seguintes espécies de interesse 

comunitário, cuja área de distribuição coincide com a área de estudo: Thymus lotocephalus, Narcissus calcicola, 

Bellevalia hackelii, Ruscus aculeatus e Petalophyllum ralfsii. Uma vez que se prevê a eliminação de uma grande 

área de matos e matagais para implementar o troço da Goncinha (perto de 28 000 m2), deverá ser confirmada 

a presença/ausência de tais espécies na área de estudo, no respectivo período de floração (antes de se 

proceder à desmatação), estimada a percentagem e posteriormente representada em cartografia adequada.  

 

Para a cartografia de biótopos, foram consideradas no EIA as seguintes formações naturais e semi-naturais 

existentes: ”Ervedos (formações herbáceas), Mato (formações subarbustivas e arbustivas até 1m de altura), 

Matagal (formações arbustivas com porte superior a 1m) e Machial (formações arbustivas, em que alguns 

componentes atingem porte arbóreo)”. 

 

Não foi fornecida uma carta com os biótopos existentes, nem estimada a sua percentagem, pelo que não se 

sabe se a área de distribuição dos seguintes habitats naturais e semi-naturais de interesse comunitário - 3290, 

4030, 5210, 5330, 6210, 6310, 8210, 92D0 – coincidentes com a área de estudo, vai ser afectados pelo 

projecto em questão.  

 

Fauna  

Relativamente à recolha de informação biológica, as saídas de campo, ocorreram somente durante o mês de 

Julho, não tendo sido abrangidos os ciclos biológicos anuais das diversas espécies faunísticas, pelo que 

complementarmente foi feita uma análise das espécies potencialmente presentes na área de estudo. 

Relativamente à avifauna, foram apenas referenciadas três espécies que apresentam estatuto de Quase 

Ameaçada em Portugal, nomeadamente: Circaetus gallicus, Lanius senator e Musicapa striata.  
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Não foram recolhidas informações sazonais relativamente à avifauna, pelo que não se sabe da ocorrência 

provável de outras espécies com estatuto de conservação desfavorável, especialmente durante os períodos de 

migração outonal ou de invernada. 

 

Quanto aos mamíferos, o estudo referiu que as espécies identificadas apresentam estatuto de conservação 

pouco preocupante, com excepção do coelho (Oryctolagus cuniculus) que apresenta um estatuto quase 

ameaçado, e dos quirópteros, com estatuto de conservação desfavorável (Vulnerável e criticamente em perigo); 

nesse sentido, foram solicitados elementos adicionais para avaliar o grau de actividade de quirópteros na área 

de estudo.  

 

O troço da Goncinha visa passar ao lado das grutas da Quinta do Ribeiro, pelo que se concluiu ser necessário 

averiguar a utilização potencial desse abrigo pelos morcegos, bem como reunir informações sobre as suas rotas 

preferenciais, entre locais de alimentação e repouso, pois o troço poderia vir a interceptar tal rota. O troço da 

Goncinha vai interceptar igualmente uma área situada a menos de 1km de outros abrigos de importância 

local/regional de morcegos. Uma vez que a solicitação de elementos adicionais coincidiu com o período de 

hibernação dos quirópteros, não foi registada qualquer actividade por parte dos mesmos na área de estudo, no 

entanto, foi referido que “A comunidade de quirópteros presente na zona em que se insere a área de estudo 

poderá ser muito rica. Segundo as fontes consultadas, ocorrem 20 espécies na área de estudo e sua 

envolvente, entre as quais contam-se 5 espécies com ocorrência rara em território nacional e 8 têm estatuto de 

ameaça segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.2005)”. E que “As características 

orográficas do terreno, a presença da Gruta da Quinta do Ribeiro, os biótopos presentes nas áreas 

prospectadas…sugerem a hipótese de que a geologia e geomorfologia local são favoráveis à ocorrência de 

abrigos cavernícolas e que existe elevada probabilidade destes serem utilizados por colónias de morcegos”. 

 

As espécies de anfíbios, referenciadas no EIA, apresentam estatuto “Pouco Preocupante”. Relativamente ao 

grupo dos répteis, foi identificada a ocorrência potencial de uma espécie com estatuto de conservação 

desfavorável, a osga-turca (Hemidactylus turcicus). Relativamente aos anfíbios, sublinha-se que este grupo 

faunístico apresenta uma fase terrestre e uma fase aquática, com deslocações entre habitats, pelo que a 

monitorização realizada deveria ter tido um carácter sazonal e ter avaliado igualmente a existência de pontos de 

mortalidade por atropelamento.  

 

Foram também referenciadas lacunas para a fauna no EIA: “Ao nível dos sistemas ecológicos, as principais 

lacunas dizem respeito à disponibilidade de informação base sobre a diversidade faunística a nível local, 

nomeadamente informação relativa à abundância sazonal de algumas espécies migrantes e invernantes”.  

 

Ainda em relação aos mamíferos, salienta-se que a área de estudo coincide com área de distribuição das 

seguintes espécies faunísticas, não referenciadas no EIA: Felix silvestris, Gennetta gennetta, Luttra luttra, 

Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum. 

 

O EIA considerou as seguintes situações distintas para os dois troços da variante a implementar: para o troço 

da Goncinha prevê o agravamento provável dos factores antrópicos na zona do vale da Ribeira da Goldra, 

nomeadamente caça e a deposição de lixos e entulhos de obras, aumentando a possibilidade de incêndio e para 

o troço da Alfarrobeira prevê relativa estabilidade, mantendo-se a biodiversidade local baixa.  
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Não se entende como não foi contemplada, a título de exemplo, a evolução ecológica dos biótopos existentes 

(matos e matagais) para a zona do vale da Goldra, ou a manutenção do corredor ecológico, uma vez que se 

trata de uma área a ser integrada na Estrutura Ecológica Municipal da Estrutura Regional de Protecção e 

Valorização Ambiental, de acordo com o PROT- Algarve. 

 

De acordo com o EIA, foram identificados os seguintes impactes sobre a Flora e Habitats naturais: destruição e 

alteração do coberto vegetal (33 360 m2 de matos, matagais e arvoredos) - impacte significativo, permanente e 

de magnitude média nas zonas com maior diversidade biológica; perturbação, causada pelo incremento do 

acesso de viaturas e pessoas associadas à construção, assim como aumento da poluição atmosférica, devido à 

libertação de poeiras, sendo os impactes considerados significativos mas temporários – para a fase de 

construção. Para a fase de exploração: degradação do meio causada pela poluição química do tráfego e 

perturbação do meio, sobretudo devido à alteração das condições do solo, facilitando a propagação de espécies 

exóticas. 

 

Para a fauna, foram referenciados os seguintes impactes: alterações dos habitats (redução), pelo aumento da 

perturbação associada à circulação de maquinas e pessoas, bem como pela possibilidade de atropelamento; 

inicio dos efeitos provocados pela fragmentação dos habitats e efeito barreira, assim como pelo incremento 

potencial de predação em resultado do efeito de orla criado - para a fase de construção. Para a fase de 

exploração são esperados os seguintes impactes: atropelamento e colisões; perturbação da fauna pela poluição 

química, sonora e visual e o efeito barreira que vai aumentar a dificuldade de deslocação norte-sul por parte da 

fauna terrestre em virtude da existência de mais uma barreira, pois à actual EN 125-4 são acrescentados dois 

troços de estrada paralelos da nova variante, que terão maior largura e a colocação de barreiras (vedações, 

aterros, barreiras sonoras), causando efeitos sinergéticos de incremento de efeito barreira e dificultando ainda 

mais a passagem para a fauna. 

 

Em termos comparativos, e tendo em consideração a análise realizada, o EIA não considera haver diferenças 

substanciais entre as três soluções previstas para o projecto, ao nível dos impactes ambientais para o factor 

ecologia.  

 

Quanto aos impactes cumulativos refere o EIA o seguinte: “O efeito cumulativo da construção da variante à EN 

125-4 sobre a dispersão da fauna e flora e na fragmentação das populações pode ser relevante, em particular 

no corredor ecológico do Vale da Goldra, na medida em que este local apresenta ainda uma continuidade da 

vegetação natural Norte-Sul, consistindo actualmente no local mais propício para tal movimentação. Nas 

imediações existe uma grande concentração de vias de comunicação e zonas urbanizadas: a cidade de Loulé e 

a circular de Loulé, a Urbanização da Goncinha, a povoação de Alfarrobeira, o acesso à auto-estrada A22 e o 

parque das Cidades, tornando a circulação entre as áreas a Norte e a Sul desta via virtualmente impossível para 

um conjunto alargado de espécies de anfíbios, répteis e mamíferos” 

 

Medidas de minimização e valorização de impactes previstas no EIA: 

Apresentam-se de seguida as medidas de minimização consideradas mais adequadas para o factor Ecologia, 

referidas no EIA: 

 

Flora e habitats naturais - Tendo em conta a maior diversidade da vegetação nas zonas de matos e 

matagais, considera-se necessário compensar a ocupação destas áreas através da limpeza e reflorestação das 
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zonas do vale da Ribeira da Goldra, que actualmente servem de vazadouro de entulhos de obras e lixos e 

também dos inúmeros caminhos existentes na área. Complementarmente, realizar a recuperação dos locais de 

empréstimo de terras e os taludes da estrada com espécies autóctones típicas dos matos e matagais do 

Barrocal Algarvio. 

 

Fauna - Privilegiar a florestação das zonas adjacentes à estrada para facilitarem a circulação da fauna nos 

pontos de passagem existentes no projecto, em particular sob o viaduto da ribeira da Goldra; renaturalização 

das margens da Goldra, pela erradicação das espécies exóticas e plantação de espécies autóctones típicas das 

ribeiras do Barrocal Algarvio (freixo, loendro, entre outras); no que diz respeito à colisão com fauna voadora 

(aves e morcegos), considera-se apropriado a colocação de cortinas de vegetação ao longo da estrada na zona 

da Ribeira da Goldra, em particular nos locais com vegetação natural nos dois lados da estrada, entre as 

Rotundas 1 e 2, no sentido de dissuadir o voo numa altitude coincidente com as das faixas de rodagem e 

minimizar a colisão.  

 

Lacunas de conhecimento referidas no EIA para o descritor ecologia 

O EIA refere o seguinte: “Ao nível dos sistemas ecológicos, as principais lacunas dizem respeito à 

disponibilidade de informação de base sobre a diversidade faunística a nível local, nomeadamente informação 

relativa à abundância sazonal de algumas espécies migrantes e invernantes. Também a impossibilidade de 

registar espécies herbáceas anuais, tendo em conta a época do ano em que se fez o trabalho de campo, pode 

ter obstado a uma maior certeza acerca da presença de plantas com estatuto de ameaça em Portugal”. 

 

Dada a especificidade de um projecto rodoviário e o seu teor técnico, é importante conhecer as principais 

lacunas técnicas, por exemplo de informação, referente a dados que não foi possível obter, ou lacunas 

inerentes ao estado de conhecimento da situação local de implantação do projecto ou dos impactes nos 

sistemas ambientais. As lacunas existentes e em especial as de informação deverão ser consideradas no 

Programa de Monitorização, tendo em vista a sua superação ou acompanhamento, para analisar os eventuais 

efeitos.  

 

Monitorização: 

Durante esta fase – Estudo Prévio – não houve nenhuma referência a um programa de monitorização para o 

factor ambiental Sistemas Ecológicos. Um dos aspectos mais importantes a considerar reside no 

acompanhamento das medidas de minimização. Surge assim a necessidade de criar e implementar programas 

de monitorização, por exemplo para os impactes residuais que devam ser medidos, bem como para a eficácia 

das medidas propostas, de modo a avaliar os efeitos decorrentes da implantação do projecto e sua adição com 

outros projectos existentes ou previstos. 

 

Em termos conclusivos considera-se que o EIA ficou bastante aquém do desejado no que concerne ao factor 

ecologia, não tendo sido efectuada uma boa caracterização do ambiente afectado, que englobe a identificação 

dos habitats e espécies existentes e com importância conservacionista (aves, anfíbios, répteis, invertebrados e 

mamíferos), assim como a identificação de corredores migratórios ou de dispersão de espécies, de forma a 

poder, fundamentadamente, efectuar-se a avaliação da compatibilidade do projecto com os valores ecológicos 

existentes, bem como, um trabalho de campo com base numa amostragem representativa (épocas e métodos 

de amostragem ajustados e/ou suficientes). Estes aspectos são essenciais para avaliar a biodiversidade na área 

de estudo e os impactes sobre a mesma, gerados pelo projecto rodoviário.  
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Relativamente às soluções alternativas, não foram equacionadas e analisadas alternativas viáveis e realistas 

nem foi justificada a eliminação de outras – particularmente no troço da Goncinha. As medidas de mitigação e 

potenciação são consideradas muito generalistas face ao fim em vista e não foram contempladas directrizes 

para a pós-avaliação. 

 

Apesar da área afectada pelo presente projecto rodoviário estar situada fora de áreas classificadas, no âmbito 

da Rede Natura, foi referenciado no presente EIA a ocorrência potencial de espécies da flora e da fauna 

protegidas ao abrigo da Convenção de Berna (Anexos II e III) e do Decreto-Lei n.º 49/2005 (Anexos A-I, B-II e 

B-IV). Face à falta de informação patente neste EIA, entende-se que a manutenção das populações das 

espécies em causa, num estado de conservação favorável, poderá vir a ser prejudicada pelo presente projecto 

rodoviário, pelo que se entende que devem ser estipuladas condicionantes ao mesmo, nomeadamente ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 49/2005. O artigo 7º deste diploma refere que os instrumentos das políticas de 

ordenamento do território e de desenvolvimento devem manter e, se possível, desenvolver os elementos 

paisagísticos de importância fundamental para a fauna e a flora selvagens, como os rios, ribeiras e respectivas 

margens, pelo seu papel de espaço de ligação, essenciais à migração, à distribuição geográfica e ao intercâmbio 

genético de espécies selvagens. Segundo o articulado nos artigos 11º e 12º é proibido deteriorar ou destruir os 

locais ou áreas de reprodução e repouso das espécies do Anexo A-I e das espécies animais e vegetais 

constantes dos anexos B-II e B-IV.  

 

Existe igualmente legislação internacional, o DL 316/89, de 22 Setembro (Convenção de Berna), que dá 

enquadramento ao condicionamento da implementação destas infra-estruturas, sempre que as mesmas sejam 

susceptíveis de afectar negativamente as espécies protegidas por este diploma. 

 

A execução do projecto deverá ser acompanhada pela implementação de um conjunto de medidas de 

minimização, na fase de projecto de execução e fase de exploração, bem como à existência de um plano de 

monitorização que permita avaliar a eficácia das medidas a implementar e colmatar as lacunas de conhecimento 

referidas no presente EIA para o factor Sistemas Ecológicos. 

 

Nesse sentido, para além das medidas de minimização e compensação já previstas no EIA, deverão ser 

apresentadas em fase de RECAPE as seguintes medidas: 

� Deverá ser garantida a existência de zonas onde seja promovida a passagem de animais entre ambos os 

lados da via, impedindo a passagem na própria via onde os riscos de atropelamento são elevados. Para o 

troço da variante da Goncinha, deverá ser implementado um viaduto, ou outra solução, sobre a ribeira da 

Goldra, de forma a tornar permeável o corredor ecológico existente, cuja amplitude deverá ter em conta a 

área de estudo afectada pelo projecto, ou seja, não só o troço a implementar na Goncinha, como a sua 

continuidade até à actual EN 125-4.  

� A criação de corredores de vegetação em funil, de forma a facilitar o encaminhamento da fauna para as 

passagens em ambos os troços (no troço da Goncinha e da actual EN125-4), bem como no espaçamento 

existente entre ambas as vias, de forma a combater os efeitos inibidores da presença do talude, do ruído e 

das luzes provenientes da via. 

� A adaptação das passagens hidráulicas para a fauna deverá contemplar um passadiço seco, no seu interior 

(zona lateral sobrelevada em todo o comprimento) de forma a permitir a passagem da fauna nas alturas de 
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maior escorrência, e as entradas e as saídas das passagens hidráulicas, quando em grande desnível, 

deverão ser preferencialmente em rampa.  

� A totalidade do traçado da Goncinha deverá ser vedada, com rede de malhagem progressiva, para evitar a 

intrusão e diminuir a mortalidade das espécies animais por atropelamento. A vedação deverá ter altura 

constante não inferior a 1.50 m, ser contínua e intransponível para a maioria das espécies animais, ser 

enterrada no solo em toda a sua extensão, geralmente a uma profundidade de 20 cm, adaptando-se ao 

perfil do terreno.  

� A necessidade de implementação de uma rede para pequenos animais (anfíbios, répteis e micro 

mamíferos) deve ser analisada, durante a fase de monitorização de modo a verificar, quais os locais de 

maior mortalidade. As vedações deverão articular-se adequadamente com as passagens hidráulicas e 

agrícolas, as quais deverão permitir a manutenção dos principais corredores ecológicos. 

 

Considerando as deficiências encontradas no EIA, nomeadamente ao nível dos quirópteros e da flora, deverá 

em fase prévia ao RECAPE ser aprofundado o conhecimento ao nível destas componentes. Desta forma, deverá 

ser averiguada in situ a existência de quirópetros na gruta da Quinta do Ribeiro e noutras eventuais cavidades 

existentes nas proximidades do projecto. Caso se confirme a presença de alguma destas espécies deverá tal 

facto ser incorporado na análise de impactes e propostas as necessárias medidas de minimização. 

Relativamente à presença de espécies protegidas e/ou endémicas da flora, deverá ser efectuado um 

levantamento, durante a Primavera, que permita ter um correcto conhecimento da presença destas na área 

afectada pelo projecto. 

 

Relativamente ao troço da Alfarrobeira, uma vez que a diversidade biológica existente é de reduzido valor, 

desde que sejam cumpridas as medidas de minimização constantes no EIA (passagens hidráulicas adequadas 

às espécies faunísticas detectadas, calendarização adequada da fase de obra, de forma a respeitar a época de 

floração e de reprodução das espécies faunísticas, cortinas de vegetação) e seja avaliada a ocorrência de 

pontos de mortalidade durante o processo de monitorização, não se entende que seja necessário estipular 

condicionamentos para esse troço da variante. 

 

 

5.6 Ordenamento do Território/ Uso do Solo 

 

“Instrumentos de Gestão Territorial” 

Na generalidade, concorda-se com a metodologia utilizada para a avaliação deste factor que, no essencial, 

identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor para a área, bem como os instrumentos de 

gestão territorial eficazes. 

 

O projecto insere-se nos concelhos de Loulé e de Faro. Todavia, no concelho de Faro a área de intervenção 

coincide com a actual via existente, no concelho de Loulé a área de intervenção da infra-estrutura proposta 

pretende afectar outras áreas exteriores ao espaço canal existente. 

 

De acordo com a Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) de Loulé1, o traçado proposto 

interfere com as seguintes classes de espaço:  

                                            
1 Ratificado pela Resolução do Concelho de Ministros (RCM) n.º 81/95, de 24 de Agosto, alterado pela RCM n.º 
66/2004, de 26 de Maio, e Aviso n.º 5374/2008, de 27 de Fevereiro. 
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� espaços agrícolas – áreas de uso predominantemente agrícola e áreas de Reserva Agrícola Nacional;  

� espaços naturais – áreas de Reserva Ecológica Nacional; 

� espaços urbanizáveis – áreas de edificação dispersa a estruturar. 

 

Face à Carta de Condicionantes do PDM de Loulé, verificam-se as seguintes condicionantes: 

- Servidão aeronáutica 

A Variante à EN 125-4 insere-se em áreas afectas à servidão aeronáutica. Todavia, dada a tipologia do projecto 

em análise, o Relatório do EIA refere que não se perspectivam impactes sobre as referidas servidões, devendo 

o projecto de execução ser objecto de apreciação pelas autoridades competentes, nomeadamente a ANA, SA. 

 

- Áreas de Concessão Mineira 

Na área em estudo verifica-se a ocorrência de um espaço com direitos concedidos para exploração de sal-gema, 

e que corresponde a uma área situada entre o início do traçado da via e aproximadamente o Km 0+300, que o 

Relatório do EIA estima em 1,3 ha, “(...) sendo afectado apenas 0,2 % da área da referida concessão. 

Considera-se por esta razão, que o impacte gerado tem uma magnitude reduzida e é pouco significativo.”  

 

- Reserva Ecológica Nacional 

O traçado da via incide na quase totalidade da variante da Goncinha e até ao inicio da variante de Alfarrobeira, 

de acordo com a Carta da REN publicada para o concelho de Loulé (RCM n.º 92/95, de 22 de Setembro), em 

áreas da REN, na tipologia de “áreas de máxima infiltração”.  

 

Segundo o disposto no n.º 1 e n.º 3 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto (que aprova 

o regime jurídico da REN), “nas áreas da REN podem ser realizadas as acções de relevante interesse público 

que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo responsável pelas áreas do 

ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde 

que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN. (...) Nos casos de infra-

estruturas públicas, nomeadamente rodoviárias (...), sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de 

impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da 

acção.” 

 

- Reserva Agrícola Nacional 

Importa realçar que a legislação que aprovou o regime jurídico da RAN (DL n.º 73/2009, de 31 de Março) 

refere que as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN, para as quais seja necessário concessão, 

aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia estão sujeitas a parecer prévio vinculativo 

das respectivas entidades regionais da RAN (cfr. n.º 1 do art.º 23.º).  

 

O n.º 7 do art.º 23.º refere que quando a utilização em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de 

impacte ambiental, como se trata no caso em apreço, a pronúncia favorável da entidade regional da RAN 

prevista nos nº 9 e 10 do art.º 13.º do regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, compreende a 

emissão do parecer prévio vinculativo referido no n.º 1. 

 

Face ao exposto, a ocupação de solos da RAN carece do parecer prévio vinculativo da Entidade Regional da 

RAN, o qual foi solicitado no âmbito dos Pareceres Externos, não tendo até à data sido recebido. 

                                                                                                                                    
 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2291 

Estudo Prévio: Variante à EN125-4 (Entre a Circular de Loulé e Valados) 

Fevereiro de 2011 25 

 

Em conformidade com o modelo territorial do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve2, 

salienta-se que, a variante no sector correspondente ao aglomerado da Goncinha atravessa um Corredor 

Ecológico Meridional da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) – anexo 5 do PDM, 

afectando “matagais” com grau de prioridade de conservação 4, numa escala decrescente de prioridade de 1 a 

5. Assim sendo, não são ocupadas áreas de ERPVA de conservação imperativa nem os valores naturais que lhe 

estão subjacentes se avaliam de especial interesse conservacionista. Nestes termos, não se colocam objecções 

à execução do traçado da via face aos conteúdos da ERPVA. 

 

Acresce que o PROT Algarve, para o desenvolvimento do sistema de mobilidade e acessibilidade estabeleceu 

um conjunto de normas orientadoras, designadamente o desenvolvimento de um esforço de investimento para 

melhorar as condições gerais de circulação na rede rodoviária, pelo que se considera que o projecto objecto do 

presente EIA tem enquadramento nas normas específicas de carácter sectorial do PROT Algarve. 

 

Na fase de construção de uma nova infra-estrutura rodoviária, os principais impactes negativos resultam da 

ocupação irreversível dos solos e modificação dos usos actuais na faixa expropriada pelo projecto. Nas 

situações de alargamento da actual EN 125-4, em que a ocupação é bastante menor, os impactes não são tão 

expressivos. 

 

As medidas de mitigação propostas no EIA para este factor merecem aceitação, das quais se destacam as 

seguintes:  

� na definição da localização dos estaleiros deverá ser evitada a ocupação de solos classificados como RAN e 

REN, áreas próximas de povoações, linhas de água e captações de água; 

� a camada superficial dos solos da RAN que vierem a ser ocupados pela implantação do projecto deverá ser 

decapada para posterior utilização no revestimento dos taludes da estrada; 

� a área a intervencionar deve ser reduzida ao mínimo indispensável, de forma a evitar afectações 

desnecessárias da ocupação do solo e da utilização dos espaços; 

� os acessos à zona de obra deverão ser apenas os estritamente necessários. 

 

 

5.7 Capacidade/Uso do Solo 

 

No que respeita à capacidade de uso do solo, importa referir que, de acordo com a Carta dos Solos de Portugal, 

do Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (data de referência - 1958), na área em estudo os 

solos são de fertilidade muito variável, cuja capacidade de uso varia desde a classe A à classe Es. 

 

O traçado inicia-se a leste da povoação da Goncinha, rotunda com a Circular de Loulé. Na zona da várzea os 

solos apresentam boa aptidão agrícola (capacidade de uso A), encontrando-se inclusivamente integrados na 

Reserva Agrícola Nacional. Na encosta seguinte verifica-se que a aptidão dos solos decresce acentuadamente 

em virtude da elevada erosão verificada (classes De e Es). 

 

A rotunda 2 insere-se numa mancha de solos de elevada aptidão agrícola (capacidade de uso A) englobada na 

RAN. 
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Entre a rotunda 2 e a rotunda 3, a Norte da povoação de Alfarrobeira, o traçado atravessa maioritariamente 

solos Ce, sobrepondo-se à EN 125-4, pretendendo-se apenas o alargamento da via existente. 

 

Entre as rotundas 3 e 4, o traçado inflecte para poente da povoação da Alfarrobeira, atravessando solos que 

variam de uso, designadamente solos que integram a classe de uso Bs (solos com aptidão moderada para a 

agricultura) e solos que integram a classe Ce. Parte considerável destes solos que interceptam o novo traçado 

da via é classificada como RAN. 

 

Entre as rotundas 4 e 5 o traçado volta a sobrepor-se com a via existente, pretendendo-se o seu alargamento, 

atravessando solos de capacidade de uso De e Ds. 

 

No que concerne à avaliação de impactes, considera-se que será na fase de construção que ocorrerão os 

impactes mais significativos uma vez que nesta fase ocorrerá a ocupação directa e permanente de solos, devido 

à construção da plataforma da via e execução dos novos restabelecimentos; constituição de áreas de depósito 

temporário de terras, com afectação dos solos nesses locais; implantação de estaleiros, de carácter temporário; 

e circulação de maquinaria pesada nas faixas laterais da obra, provocando a compactação dos solos. 

 

Durante a fase de exploração da via alguns dos impactes verificados durante a fase de construção assumem 

carácter definitivo, nomeadamente os resultantes da ocupação irreversível dos solos no local de implantação do 

projecto. Poderão ocorrer igualmente impactes relacionados com eventuais contaminações resultantes da 

escorrência de poluentes provenientes da circulação automóvel ou devidas a derrames acidentais de 

substâncias nocivas. 

 

As áreas de RAN afectadas totalizam, segundo dados apresentados no Relatório, 2,72ha na Solução Base e 

2,36ha nas Alternativas A e B, correspondendo os solos englobados na RAN a cerca de 20 % do total de solos 

afectados. 

 

Com efeito, na fase de construção, ocorrerá um impacte negativo, de magnitude moderada, significativo, certo, 

directo, permanente e irreversível, não minimizável nem compensável. 

 

No entanto, a utilização dos terrenos de maior aptidão agrícola, nomeadamente os terrenos classificados como 

RAN e solos cuja aptidão agrícola é considerável, deverá ser evitada com a ocupação temporária, na fase de 

construção, de estaleiros e circulação de maquinaria, resultando a compactação dos solos, e a eventual 

contaminação com substâncias provenientes da obra afectando temporariamente a capacidade produtiva dos 

solos. 

 

Nas zonas de declives elevados exige-se precaução na realização dos trabalhos de desmatação e 

terraplenagens, por serem os mais susceptíveis de gerar fenómenos erosivos. Tal como é mencionado no 

Relatório do EIA, realça-se que se os materiais provenientes das escavações forem depositados em locais 

declivosos ou em linhas de escoamento pluvial, poderão ser rapidamente erosionados e originar impactes 

negativos nos solos adjacentes e nas ribeiras. 

 

                                                                                                                                    
2 Aprovado pela RCM n.º 102/2007, de 3 de Agosto. 
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Na fase de exploração, os principais impactes nos solos são os resultantes da contaminação com poluentes, em 

particular os metais pesados, que poderão resultar da escorrência a partir da plataforma, por efeito de 

arrastamento pelas chuvas ou pelo vento, e incidirão nas faixas contíguas à estrada e nas linhas de água que 

acolhem a drenagem da plataforma. Assim, considera-se que na fase de exploração serão provocados impactes 

negativos, reduzidos, temporários, incertos e reversíveis, passíveis de minimização e/ ou compensação. 

 

Genericamente, para este factor, e face aos impactes negativos identificados, manifesta-se concordância com 

as medidas de mitigação propostas. O Projecto de Execução deverá ser elaborado de forma a minimizar os 

impactes sobre as áreas de RAN e sobre os solos de maior aptidão agrícola. 

 

 

5.8 Sócio-Economia  

 

De acordo com o EIA a intervenção tem como objectivo “… conferir a dignidade, a capacidade e o nível de 

serviço adequado… melhorar a qualidade de vida das populações de Goncinha e Alfarrobeira…” nesse sentido 

o promotor propõe… “… o projecto da Variante à EN 125-4, entre a Circular de Loulé e Valados… com um 

perfil com duas faixas de rodagem e separador central, iluminação pública adequada e passeios para a 

circulação pedonal.” 

 

Uma vez que… “… a EN125-4 atravessa dois núcleos urbanos (Goncinha e Alfarrobeira), cuja largura 

disponível entre fachadas e/ou logradouros não permite a implantação do perfil desejável…” assumiu-se a 

“…necessidade de proceder a uma variante que não passasse pelo aproveitamento da actual EN 125-4 

desenvolveram-se diversas soluções que permitissem a menor afectação possível…” 

 

Verifica-se, no entanto, que estes pressupostos implicam, num contexto de área urbana consolidada, uma 

intervenção que vai interferir com um conjunto significativo de unidades habitacionais existentes ou em 

construção, cartografadas e identificadas no EIA, e outras identificadas na visita ao local, particularmente no 

troço da variante a Alfarrobeira, entre as Rotundas 3 e 4.  

 

Tal facto, associado às questões levantadas no âmbito da consulta pública, demonstra que, particularmente 

na área de influência da variante a Alfarrobeira (embora existam questões levantadas por outros envolvidos 

fora deste troço), a melhoria de qualidade de vida das populações locais apontada como objectivo na base do 

projecto não é, neste contexto, percepcionada como tal. 

 

Igualmente, as questões levantadas relativamente ao facto das propostas de alargamento das faixas de 

circulação implicarem “…a demolição das habitações com consequente indemnização dos proprietários ou em 

expropriações de parte ou no todo das propriedades que são afectadas nos seus acessos/logradouros.”, ou a 

passagem a curta distância das habitações e actividades existentes (a menos de 50 m da Escola Primária por 

exemplo) implicarão impactes negativos significativos em termos de segurança, ruído e qualidade do ar. 

  

Tendo em conta as soluções propostas, o projecto implicará na fase de construção impactes negativos muito 

significativos, directos e permanentes, os quais só poderão vir a ser atenuados, em parte, por via dos efeitos 

positivos no emprego. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2291 

Estudo Prévio: Variante à EN125-4 (Entre a Circular de Loulé e Valados) 

Fevereiro de 2011 28 

Na fase de exploração são esperados impactes positivos resultantes da melhoria das acessibilidades e o 

aumento da fluidez no tráfego, bem como o aumento da segurança rodoviária mas, por outro lado, nos 

proprietários das habitações / edificações licenciadas e das parcelas afectadas pela implantação da variante a 

poente de Alfarrobeira os impactes em termos de segurança, ruído e qualidade do ar serão negativos e 

significativos. 

 

Neste contexto, os argumentos de base para a intervenção ficam claramente comprometidos, pelo que se 

considera que a dignidade que se quer conferir a esta via, terá que passar por uma intervenção com menos 

impactes negativos para o factor Sócio-economia, eventualmente com menos faixas e com circulações de 

sentido diferenciado. 

 

Consideram-se correctas as medidas de minimização propostas. 

 

� Assim sendo, e conforme referido no EIA”...Dado que a Variante que contorna a localidade de 

Alfarrobeira por Poente se desenvolver numa área com ocupação edificada dispersa em que, com o perfil 

considerado pela solução base, implica a afectação de diversos logradouros e habitações existentes ou 

recentemente licenciadas…,”, considera-se que não são de aceitar as soluções propostas para a variante 

na zona de Alfarrobeira, entre as Rotundas 3 e 4, devendo ser estudada uma solução em que os 

impactes sócio-económicos sejam minimizados e que implique o melhoramento do perfil da EN 125-4, 

caso se considere viável, e que poderá passar entre outras, pela eventual criação de uma terceira faixa 

de rodagem no sentido ascendente, criada com o recurso a uma intervenção na barreira existente a 

Nascente da actual EN 125-4. No caso de não ser viável deverá manter-se o perfil transversal existente 

na actual EN125-4. 

 

 

5.9 Resíduos 

 

Prevê-se o desmonte de várias áreas de rocha, quer recorrendo a trabalhos mecânicos quer com explosivos. 

Esta última opção será de cerca de 20 000m3 de rocha. Na medida em que o corredor definido e respectivas 

alternativas se aproximam de áreas habitadas considera-se que esta última opção deverá ser ponderada e 

avaliada a alternativa de utilização de meios mecânicos de forma a salvaguardar eventuais efeitos estruturais 

nas habitações. 

 

O estudo identifica a necessidade de 125 000m3 de terras para trabalhos de aterro e regularização, pelo que na 

fase de RECAPE terá de ser identificada a origem das mesmas, a qual terá de estar licenciada para o efeito. 

 

No que se refere aos resíduos considera-se adequada a análise efectuada e respectivas medidas de 

monitorização. 
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5.10 Qualidade do Ar 

 

Foram identificados os impactes mais significativos a nível da qualidade do ar, os quais dizem respeito à 

emissão de partículas em suspensão, nomeadamente durante a fase de construção. São apresentadas 

medidas de minimização adequadas. 

 

Não está previsto um plano de monitorização ambiental no que diz respeito à qualidade do ar, no entanto, em 

fase de RECAPE, deverá ser avaliada a eficácia das medidas a aplicar durante a fase de exploração. 

 

 

5.11 Ruído 

 

Para caracterizar os níveis de ruído na zona abrangida pelo Projecto foram solicitados os mapas de ruído e 

zonamentos acústicos aos municípios envolvidos. O Estudo considerou que, uma vez que as plantas de 

zonamento acústico não foram ainda aprovadas pelos municípios envolvidos, se aplicam os limites expressos 

no n.º 3 do Art.º 11º do RGR: Lden ≤63 dB(A) e Ln ≤ 53dB(A). 

 

Foi, também, realizada uma campanha de medição dos níveis de ruído, incluindo 19 pontos de medição. 

Foram considerados 2 pontos de medição próximos de habitações unifamiliares até dois pisos dispersas a 

Nascente da Rotunda 1, entre os km 0+000 e 0+200 (Situação S01). 

 

Foram registados os seguintes níveis sonoros condicionantes: Lden = 58 dB(A) e Ln = 51 dB(A), os quais se 

devem principalmente ao tráfego rodoviário já existente. Entre os km 0+200 e 1+100 foram considerados 4 

pontos de medição no aglomerado habitacional de Goncinha, constituído por habitações unifamiliares até 3 

pisos (Situação S02). Nesta Situação, o ponto P02d, relativo a um pequeno conjunto de edifícios próximo do 

km 1+100, constitui actualmente uma não conformidade regulamentar, com níveis sonoros: Lden = 66 dB(A) 

e Ln = 57 dB(A), causados principalmente pelo actual tráfego rodoviário. Nos restantes pontos, a Situação é, 

no pior dos casos, idêntica à Situação S01. Entre os km 1+600 e 1+900 foram considerados 2 pontos de 

medição próximos de habitações unifamiliares até 2 pisos na povoação de Alfarrobeira, a Norte da Rotunda 3 

(Situação S03). Também na povoação de Alfarrobeira, a Poente da Rotunda 3, entre os km 1+600 e 2+100, 

foram considerados 2 pontos de medição próximos de habitações unifamiliares até 3 pisos (Situação S04). Na 

Situação S03, os limites sonoros regulamentares são largamente excedidos no ponto P03a (Lden = 74 dB(A) e 

Ln = 65 dB(A)), junto ao actual traçado da EN125-4. Nos restantes pontos de medição (P03b, P04a e P04b), 

a situação é semelhante à descrita na Situação S01. Entre os km 2+000 e 2+800, entre as Rotundas 3 e 4 

foram identificadas duas Situações: S05 – 3 pontos de medição próximos de habitações unifamiliares até 3 

pisos junto ao actual traçado da EN125-4, registando-se níveis sonoros condicionantes no ponto P05b (Lden = 

70 dB(A) e Ln = 62 dB(A)); e S06 – 2 pontos de medição próximos de habitações unifamiliares até dois pisos 

a Nascente do traçado proposto para a Variante à EN125-4, onde se registaram os níveis sonoros na gama 

mais baixa da amostra (Lden = 50 a 52 dB(A) e Ln = 43 a 45 dB(A)), os quais são pouco condicionados pelo 

tráfego rodoviário. Entre os km 2+800 e 3+400, entre as Rotundas 4 e 5, foram identificadas mais duas 

Situações: S07 – 2 pontos de medição próximos de habitações unifamiliares até dois pisos a Poente do actual 

traçado da EN125-4; e S08 – 2 pontos de medição a Nascente da EN125-4. Na generalidade dos pontos de 

medição das Situações S07 e S08, os níveis sonoros medidos aproximam-se dos registados na Situação S01, 

não sendo, contudo, condicionados pelo tráfego rodoviário. No ponto P08b, junto à Rotunda 5, o tráfego 
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rodoviário volta a ser a fonte sonora condicionante produzindo níveis sonoros muito elevados Lden = 74 

dB(A) e Ln = 66 dB(A). 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que o ambiente sonoro apresenta, genericamente, qualidade 

razoável a fraca, registando-se valores sonoros muito acima dos limites estabelecidos em 4 pontos de 

medição junto ao actual traçado da EN125-4: P02d; P03a; P05b; e P08b. 

 

Considera-se que a metodologia seguida para a caracterização da situação actual está de acordo com os 

procedimentos técnicos aplicáveis, e conforme com os documentos interpretativos e normativos de referência. 

 

Durante a construção poderão ocorrer efeitos negativos em termos de ambiente sonoro em torno da zona dos 

estaleiros, onde se incluirão as zonas de depósito de materiais e a central de betuminosos e de betão, e 

também em torno da via, em virtude da natureza das obras e dos equipamentos e maquinaria utilizados, onde 

se incluirão camiões para transporte de materiais, autobetoneiras, retroescavadoras e escavadoras com 

martelo hidráulico, geradores, compressores e demais equipamento de construção civil. Dado que não existe 

ainda informação sobre o programa de trabalhos, localização dos estaleiros, duração da obra e meios 

mecânicos a utilizar, a análise dos impactes no ambiente sonoro foi efectuada de uma forma qualitativa. 

Considera-se que existirão impactes negativos na fase de construção associados a níveis médios de ruído de 

80 a 85 dB(A) a uma distância de cerca de 10 a 15 metros do local de construção. Tendo em conta os níveis 

sonoros registados na caracterização da situação actual e assumindo o funcionamento isolado de aparelhos, 

não se esperam, contudo, impactes negativos para a vizinhança mais sensível, de tipo residencial, localizada a 

distâncias superiores a cerca de 50 m. Esta situação pode, contudo, agravar-se com o funcionamento 

simultâneo de equipamentos. 

 

O desmonte de solos e rochas será efectuado por processos mecânicos tradicionais, sendo necessário utilizar 

explosivos para o desmonte de maciços calcários entre as Rotundas 1 e 2 e entre as Rotundas 3 e 4, o que 

deverá conduzir ao aumento dos níveis de ruído nesta fase, especialmente nas habitações existentes nas 

proximidades dessas escavações. Esta situação não foi salientada no EIA. 

 

Dado o carácter temporário que as operações mais ruidosas assumem, o impacte negativo resultante poderá 

ser considerado, no entanto, pouco significativo.  

 

A designada fase de exploração da Variante à EN125-4 corresponderá ao seu funcionamento, ou seja à sua 

abertura ao tráfego, envolvendo actividades de manutenção, reparações e limpeza da via. 

 

A definição de zonas susceptíveis de sofrerem impacte sonoro na fase de exploração foi efectuada através de 

estimativas de ruído, com recurso ao modelo de simulação de níveis sonoros CADNA A, considerando toda a 

informação cartográfica, modelação de terreno e ocupação do solo e a sua influência na propagação de ruído, 

bem como os dados relativos às fontes pontuais e lineares, nomeadamente as vias de tráfego, muros e outros 

obstáculos à propagação. Para além dos receptores de referência foram, ainda, identificadas, em peça 

desenhada à escala 1/5000, as zonas cujos limites de exposição sonora serão ultrapassados durante a fase de 

exploração. 
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O Estudo de Tráfego apresenta projecções de volumes de tráfego para um único cenário em três fases 

distintas – ano inicial (2010), ano intermédio (2020) e ano horizonte (2030). 

 

Foram ainda consideradas as projecções de tráfego para a Solução Base e Alternativas A e B. 

 

Considerando os limites sonoros para a zona não classificada acusticamente (que corresponde a toda a 

extensão do traçado), identificam-se 33 receptores de referência, num total de 59, cujos níveis sonoros 

resultantes da exploração do Projecto ultrapassarão o limite de exposição sonora estabelecido legalmente, 

nomeadamente Lden ≤ 63 dB(A) (24 receptores) e Ln ≤ 53 dB(A) (33 receptores), logo no ano inicial. A 

situação agrava-se nos anos de 2020 e 2030. Os resultados das estimativas sonoras mostram que os níveis de 

ruído para o ano 2020 e 2030 são superiores aos estimados para o ano inicial em cerca de 2 dB(A), no 

máximo. 

 

Os níveis sonoros mais elevados são estimados no receptor R03a: Lden = 77 dB(A) e Ln = 68 dB(A). 

 

No trecho entre as Rotundas 3 e 4, onde se apresentam alternativas na distribuição do tráfego, conclui-se que 

elas equivalem à Solução Base, sendo no entanto a Alternativa B um pouco melhor, por apresentar, no ano 

inicial, 9 receptores num total de 17 onde os limites sonoros são excedidos. Na Solução Base e na Alternativa 

A, foram identificados 11 e 10 receptores com 5 níveis sonoros excessivos, respectivamente. Mais uma vez, a 

situação agrava-se nos anos de 2020 e 2030. 

 

Considera-se haver lugar a impacte sonoro negativo de magnitude elevada, potencialmente muito significativo 

nas zonas onde se localizam os receptores afectados, com acréscimos máximos de cerca de 15 dB(A) 

relativamente aos limites admissíveis. 

 

O número de receptores cujos limites de ruído são ultrapassados nas zonas afectadas da Solução Base face às 

Alternativas, bem como as variações de ruído nos receptores de referência, foram os parâmetros adoptados 

para comparação das Alternativas em estudo com o troço correspondente da Solução Base, tendo-se 

concluído que: 

� A Solução Base e as Alternativas A e B são genericamente equivalentes. 

� A Alternativa B apresenta um número de receptores sensíveis com níveis sonoros excessivos e impactes 

muito significativos ligeiramente inferior à Solução Base e à Alternativa A. 

 

Medidas de Minimização  

Em fase de construção, as medidas de minimização dos efeitos negativos propostas consistem apenas em 

medidas genéricas relativas à emissão sonora de veículos e equipamentos afectos à obra, à localização do 

estaleiro e à limitação ao período diurno de referência previsto no RGR das operações de construção mais 

ruidosas. Nas zonas onde se prevê a utilização de explosivos, o EIA não prevê a definição de um Plano de 

Fogo com as cargas a utilizar nem a obrigatoriedade de aviso atempado às populações mais próximas. 

 

As medidas de minimização dos efeitos negativos em fase de exploração consistem na aplicação de um 

pavimento especial, de tipo absorvente, que permita reduzir os níveis de ruído e na construção de barreiras 

acústicas para reduzir os níveis sonoros nos receptores mais próximos da estrada, não tendo sido definido, 

nesta fase, o tipo e altura das barreiras acústicas. Também não foram previstos os níveis sonoros obtidos com 
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a implantação de barreiras acústicas, o que seria de todo conveniente, principalmente nos casos em que os 

níveis sonoros excedem os limites permitidos em mais de 10 dB(A). 

 

Assumiu-se, no EIA, uma partilha de responsabilidades nos receptores onde os limites sonoros já são 

excedidos na situação actual. Nesses casos, consideraram-se como limites do ruído particular: Lden = 60 

dB(A) e Ln = 50 dB(A). No entanto, deveriam ser considerados os valores efectivamente obtidos no cálculo 

para esses receptores, caso sejam superiores aos limites referidos. Caso contrário, a estimativa final de níveis 

sonoros nesses receptores sensíveis pode estar subavaliada. 

 

No que se refere à aplicação das medidas de minimização, a Solução Base e a Alternativa A apresentam a 

vantagem, relativamente à Alternativa B, de evitar a instalação de barreiras acústicas no actual traçado da 

EN125-4 entre as Rotundas 3 e 4, o que anula a ligeira vantagem da Alternativa B apontada relativamente 

aos impactes. 

 

Plano de Monitorização 

Em fase de construção, foi proposta a monitorização do parâmetro nível sonoro contínuo equivalente LAeq na 

proximidade das frentes de obra e estaleiros e junto às principais vias de acesso de camiões à obra. 

 

Em fase de exploração, foi igualmente proposta a monitorização do parâmetro LAeq num conjunto de pontos, 

entre os quais deverão ser incluídos os locais onde são propostas medidas de minimização dos efeitos 

negativos, de forma a averiguar o sucesso das mesmas. Não foi definida a periodicidade das medições de 

monitorização. 

 

Assim, e tendo em conta os aspectos referidos na apreciação acima efectuada, para a fase de Projecto de 

Execução, deverá elaborar-se um Estudo do Ruído, onde sejam avaliados os impactes quer da fase de 

construção quer da fase de exploração e, devidamente concretizadas/detalhadas as medidas de minimização 

a implementar, apresentando-se os respectivos projectos. Deverá, também, apresentar-se o Plano de 

Monitorização devidamente detalhado/adaptado ao Projecto de Execução que for definido. 

 

 

5.12 Património 

 

A área de estudo analisada no factor Património estende-se por um corredor de 400 metros de largura e por 4 

km de extensão. 

 

Os trabalhos arqueológicos foram efectuados de acordo com a metodologia indicada para esta fase de projecto.  

 

Neste âmbito, procedeu-se à pesquisa documental, incluindo consulta bibliográfica, consulta a fontes e bases de 

dados. Sobre os elementos patrimoniais referenciados foi analisado o valor de conservação, monumentalidade, 

raridade, valor científico, valor histórico e valor simbólico, factores que permitiram uma avaliação geral em 

termos de Valor Patrimonial. 

 

Numa segunda fase procedeu-se à prospecção sistemática da totalidade da área de implantação do projecto, 

destacando-se as dificuldades de visibilidade do solo em praticamente metade do corredor seleccionado. 
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A descrição de todos os elementos inventariados foi efectuada numa ficha tipo e o registo concretizou-se 

igualmente em cartografia à escala 1:25 000. 

 

Na área de estudo foram identificados pela equipa do EIA 25 elementos com interesse patrimonial.  

 

Trata-se, de facto, de uma região bastante rica em vestígios arqueológicos com realce para a presença de 

diversas grutas que serviram de local de enterramento (Necrópoles) durante o Neolítico Final. Neste caso, 

verifica-se uma relação directa do património arqueológico com as características cársicas da zona, não se 

possuindo, no entanto, uma noção clara da sua verdadeira importância e implantação no terreno, obrigando 

assim à implementação de um conjunto de medidas que relacionam dois factores - Património e Geologia. 

 

Dentro do corredor em estudo foram referenciados pelo EIA 6 elementos com interesse patrimonial são eles: 

� N.º 1 - Vale de rãs – antiga nora e respectivo sistema hidráulico. 

� N.º 2 - Gruta da Quinta do Ribeiro (sítio que consta do Sistema de Inventariação do IGESPAR: CNS n.º 

7579). 

� N.º 3 - Goncinha 1 – Tanque. 

� N.º 4 - Goncinha 2 – Casa rural. 

� N.º 5 - Alfarrobeira – tanque de cronologia romana (sítio que consta do Sistema de Inventariação do 

IGESPAR: CNS n.º 6555). 

� N.º 6 – Goldra – Eira. 

 

Durante a visita de campo o representante do IGESPAR IP identificou ainda no final do traçado, junto à ligação 

aos acessos da A22, uma concentração de materiais arqueológicos em sílex, um dos quais um núcleo, sendo 

por isso necessário que, em fase de RECAPE, se proceda a uma melhor caracterização desta área.  

 

Relativamente ao elemento patrimonial n.º 2 – Gruta da Quinta do Ribeiro, segundo a equipa responsável pelo 

factor Património, não foi possível identificar o seu exacto local de implantação, apesar de terem sido 

referenciadas quatro prováveis localizações: 2a, 2b, 2c e 2d, não correspondendo esta última localização a 

nenhuma indicação credível. Segundo os dados constantes do processo do IGESPAR IP, julga-se que a posição 

2c deverá ser a entrada original da gruta. 

 

Deste modo o EIA acabou por considerar que toda a zona a sul da Rotunda 1 seria uma área com potencial 

interesse arqueológico e, consequentemente, haveria a necessidade de serem implementadas medidas 

especiais de minimização. 

 

Neste ponto convém salientar que, contrariamente ao indicado no capítulo relativo à caracterização do 

Património Cultural e respectiva cartografia (desenho 5 do EIA), a cartografia enviada como aditamento ao EIA 

– perfil geológico CLV-EP-09, e Fig. 1, identificam claramente a Estação Arqueológica Quinta do Ribeiro, tendo 

inclusivamente o projecto sido adaptado no sentido de proteger esta ocorrência. Desta forma, fica-se sem 

compreender qual a informação que estará mais correcta. Convêm no entanto salientar que não existe, até ao 

momento, um levantamento completo desta cavidade, incluindo as galerias que lhe estão associadas, 

verificando-se, inclusivamente, que a Figura 1 apresentada nos Elementos Adicionais não corresponde ao 

levantamento efectuado durante os trabalhos arqueológicos de 1999.  
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Refira-se que a Gruta da Quinta do Ribeiro foi descoberta em 1992 e, desde logo, foram identificados ossos 

humanos no seu interior. Após os primeiros trabalhos arqueológicos realizados em 1999, cujo relatório é da 

responsabilidade do Dr. Varela Gomes, foram descritas as principais características desta cavidade e o seu local 

de implantação, tendo sido também possível verificar que, para além das cinco salas que compunham esta 

gruta, a rede de galerias a ela associada era mais extensa e complexa do que se supunha.  

 

Em termos patrimoniais, foram também identificados alguns elementos relacionados com a actividade e 

vocação rural da zona (nora, casal e eira) tendo na análise efectuada pelo IGESPAR IP sido apenas considerado 

como relevante o Elemento 1 – Nora.  

 

Do conjunto inventariado, convém destacar a importância das ocorrências patrimoniais que correspondem aos 

sítios arqueológicos n.º 2 - Gruta da Quinta do Ribeiro e n.º 5 - Alfarrobeira, elementos estes que se relacionam 

com as ocupações em período pré-histórico e romano respectivamente. No entanto, quer para um como para 

outro local não foi possível proceder a uma caracterização completa e a uma localização exacta, dificultando 

assim a avaliação de impactes precisamente para os locais que mais valores possuem em termos patrimoniais.  

 

Assim sendo, tendo em consideração a riqueza e importância arqueológica da zona, importa garantir que, na 

fase subsequente, sejam aprofundados alguns estudos e implementadas as devidas medidas de modo a 

acautelar o registo e a salvaguarda deste património. 

 

O EIA considerou como área de impacte directo uma faixa de terreno com 80 metros de largura (40 metros 

para cada lado a partir de um eixo central) – área da construção da estrada e como área de impacte indirecto a 

faixa de terreno existente entre os 40 metros e os 100 metros centrada no eixo da via. 

 

Em primeiro lugar convém salientar a falta de visibilidade de grande parte do terreno prospectado que impediu, 

como já referido, não só uma adequada caracterização da área, como uma correcta avaliação de impactes.  

 

Na avaliação de impactes foi tido também em conta o valor patrimonial de cada um dos elementos em causa. 

 

Considera-se que as acções geradoras de impacte são sobretudo aquelas que se relacionam directamente com 

a fase de construção particularmente a mobilização dos solos. 

 

O EIA considerou a probabilidade de ocorrência de impactes apenas em três ocorrências: 

� N.º 1 - Vale de Rãs – antiga nora e respectivo sistema hidráulico. 

� N.º 3 - Goncinha 1 – Tanque. 

� N.º 6 – Goldra – Eira. 

 

Relativamente aos sítios arqueológicos, Gruta da Quinta do Ribeiro e Alfarrobeira, dado que os mesmos não 

foram identificados, não se considerou a probabilidade de poderem vir a ocorrer impactes. 

 

Apesar disso, após a análise efectuada pelo IGESPAR IP, considerou-se que embora a equipa de arqueologia 

não tenha identificado com segurança a posição correcta destes elementos, é contudo possível reconhecer duas 

zonas com grande potencial arqueológico e, por essa razão, áreas onde é provável que ocorram impactes 
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negativos: zona localizada a Sul da Rotunda 1 – Gruta da Quinta do Ribeiro e área junto à povoação de 

Alfarrobeira. 

 

Tal como referido anteriormente, convêm salientar que não existe até ao momento um levantamento completo 

da Gruta da Quinta do Ribeiro com todas as galerias que lhe podem estar associadas. 

 

Condicionante ao Projecto de Execução 

Deverá efectuar-se um Estudo geológico e espeleo-arqueológico de pormenor da Gruta da Quinta do Ribeiro 

incluindo o devido levantamento fotográfico e topográfico completo. Este estudo deverá ser efectuado por 

técnicos profissionais das diferentes especialidades (arqueologia e geologia). Mediante os resultados obtidos e 

caso esteja em risco este importante património geológico e arqueológico proceder às respectivas alterações do 

projecto.  

 

Medidas de Minimização  

O EIA preconiza um conjunto de medidas de minimização com as quais se concorda genericamente, apesar 

disso, considera-se que devem ser adoptadas as medidas contidas neste Parecer. Reitera-se, como princípio e 

tendo em conta que se está em fase de Estudo Prévio que se deverá procurar, em primeiro lugar, a não 

afectação de elementos patrimoniais providenciando-se alterações de projecto dentro do corredor seleccionado. 

 

Medidas de Minimização Prévias à construção, a apresentar em RECAPE: 

Gerais: 

� Estudo geológico e espeleo-arqueológico de pormenor nas áreas a afectar pelo projecto que permita a 

detecção de vazios. Este trabalho deverá ser efectuado por arqueólogo com experiência neste tipo de 

trabalhos, pela possibilidade destas cavidades possuírem vestígios de ocupação humana. As sondagens 

geotécnicas a efectuar deverão também ter obrigatoriamente acompanhamento arqueológico. 

� Caso sejam detectados vestígios arqueológicos, grutas ou outro tipo de cavidades, o RECAPE deverá 

apresentar um registo completo de todas as ocorrências incluindo registo topográfico, gráfico e fotográfico 

pormenorizado, caracterização, avaliação de impactes e respectivas medidas de minimização. Ter em 

atenção que neste caso deverá, caso seja necessário, proceder-se a ajustamentos ao Projecto, de modo a 

salvaguardar o património detectado. 

� Prospecção arqueológica sistemática ao longo do corredor seleccionado em todas as áreas que 

apresentavam má visibilidade ou que se encontravam vedadas, bem como de todos os caminhos de 

acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas 

já prospectadas. 

� Proceder a acertos de projecto, caso os resultados da prospecção arqueológica realizada apontem para 

uma possível afectação de vestígios arqueológicos, antes mesmo de serem propostas quaisquer outras 

medidas de minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas mecânicas, manuais, ou a escavação 

integral dos vestígios afectados que, neste caso será sempre obrigatória. 

� Quando por razões técnicas não existir a possibilidade de proceder a alterações pontuais do traçado ou de 

localização dos respectivos componentes, a destruição total ou parcial de um elemento patrimonial deve 

ser assumida no RECAPE como inevitável. Neste caso deve ficar também expressamente garantida a 

salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afectar directamente pela 

obra. 
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� Apresentar cartografia à escala 1:25000 e à escala de projecto de todos os elementos patrimoniais, tanto 

os que constam do EIA como os que forem detectados durante a fase de prospecção sistemática. Estes 

elementos devem estar individualmente identificados e georeferenciados (em polígono – área de 

dispersão/concentração dos vestígios). 

� Apresentar carta de visibilidade dos solos resultante da prospecção sistemática. 

� Elaborar uma Carta de Condicionantes à localização do estaleiro, unidades funcionais da obra, acessos e 

áreas de empréstimo/depósito de inertes, a qual deverá integrar o Caderno de Encargos da Obra, onde 

devem constar os locais com ocorrências patrimoniais identificadas, de modo a interditar a sua localização 

nesses locais. 

� Incluir no Caderno de Encargos todas as medidas dirigidas para a fase de obra referentes ao Património. 

 

Medidas Específicas: 

� Implantação em cartografia a escala 1:200 da Gruta da Quinta do Ribeiro (após a realização do estudo 

referido no ponto anterior), e do projecto, de modo a avaliar os impactes que poderão ser ocasionados.  

� Apresentação de uma caracterização da Gruta da Quinta do Ribeiro, avaliação de impactes e respectivas 

medidas de minimização. 

� Proceder a uma melhor caracterização da área onde foram identificados vestígios de sílex (final do troço). 

Estes elementos devem estar individualmente identificados e georeferenciados (em polígono – área de 

dispersão/concentração dos vestígios) e ter em consideração os sítios arqueológicos identificados na Carta 

Arqueológica de Faro próximos à área do projecto. Perante os resultados obtidos apresentar as devidas 

medidas de minimização. 

� Proceder ao acerto do traçado de modo a compatibilizar o projecto com a preservação do elemento 

patrimonial N.º 1 - Vale de rãs – antiga nora e respectivo sistema hidráulico e apresentação da respectiva 

cartografia à escala 1:200 que permita verificar esta conjugação.  

� Levantamento pormenorizado à escala 1:50 (planta, cortes e alçados), registo fotográfico pormenorizado 

bem como levantamento topográfico da envolvente directa (tendo em atenção a possível existência de 

estruturas associadas tais como sistemas hidráulicos, muros, caminhos) do elemento patrimonial N.º 1 - 

Vale de rãs – antiga nora e respectivo sistema hidráulico. 

� Proceder a uma melhor caracterização da área urbana de Alfarrobeira e do seu valor patrimonial na zona 

entre o km 2+200 e a rotunda 4 - zona de aterro - dado que poderá corresponder ao núcleo mais antigo 

desta povoação. Os imóveis devem estar individualmente identificados e georeferenciados. Perante os 

resultados obtidos apresentar os impactes previstos e as devidas medidas de minimização. 

 

Medidas de Minimização para a fase de construção 

Gerais 

� Efectuar a prospecção arqueológica sistemática após desmatação das áreas de incidência do projecto que 

apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os 

caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes. 

� Acompanhamento arqueológico sistemático e integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), 

não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias como a instalação de estaleiros, 

abertura de acessos etc. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais 

que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as 

frentes. Especial atenção deverá ser dada à possibilidade de serem detectadas cavidades associadas às 
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características goemorfológicas da zona, cavidades estas que poderão encerrar importantes vestígios de 

ocupação humana, bem como a antigas infra-estruturas viárias existentes entre Loulé e Faro. 

� Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão determinar 

também a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem 

encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado 

a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências com uma proposta de medidas de minimização a 

implementar sob a forma de um relatório preliminar. Deve ser tido em consideração que as áreas com 

vestígios arqueológicos a ser afectadas têm que ser integralmente escavadas. 

� As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 

devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma 

que não se degrade o seu estado de conservação. 

� Sinalização e delimitação física permanente das ocorrências patrimoniais constantes do EIA bem como de 

todas aquelas que possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 100m da frente de obra 

e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos. 

 

Medidas Específicas: 

� Proceder à delimitação física com tapume, do elemento patrimonial n.º 1 - Vale de rãs – antiga nora e 

respectivo sistema hidráulico, garantindo assim um perímetro de segurança durante a execução da obra, 

assegurando a inexistência de trabalhos nesta área.  

 

 
5.13 Paisagem 

 

A área afecta ao projecto da Variante à EN 125-4 localiza-se no distrito de Faro, na região do Algarve. Este 

território caracteriza-se por uma orografia suave, tradicionalmente de cariz rural, embora marcado pelo 

crescimento dos aglomerados urbanos de forma desorganizada, sobretudo pela construção de edifícios com 

tipologias muito diversas, de natureza e estruturas muito diferentes dos que habitualmente marcavam esta 

paisagem. 

 

Apresenta um tipo de povoamento bastante denso e disperso, distribuído ao longo das vias de comunicação, 

alternando, sobretudo mais para o interior, com áreas agrícolas. A presença de alguns aldeamentos turísticos 

também marca a paisagem, estando-lhes associados usos e tipologias distintivas, observando-se geralmente 

alinhamentos de árvores, campos de golfe e uma edificação mais ordenada. 

 

A paisagem rural caracteriza-se por uma paisagem de policultura, localizada numa faixa de transição entre a 

zona de declives mais acidentados da Serra Algarvia e a faixa Litoral, com uma maior ocupação humana, 

dominado sobretudo por áreas de pomares de sequeiro tradicional, em parcelas complexas de amendoeiras, 

alfarrobeiras e figueiras intercaladas por parcelas de olival, por vezes em consociação com trigo e cevada.  

 

Quando a disponibilidade hídrica é maior, surgem os pomares de citrinos. Esta abundância de água tem 

origem na densa rede hidrográfica proveniente da Serra, onde nascem as principais linhas de água – ribeiras 

de Algibre, Goldra e Cadouço - que compõem a bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve na área onde se 

insere o projecto em estudo. A nordeste da região em estudo entra-se em zona de serra – Serra do Caldeirão 
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- dominada pelos azinhais com sob-coberto de estevas e urzes. Destacam-se ainda alguns pontos 

panorâmicos, como o Cerro de Santa Catarina, a este, e o Cerro de Nexe, a oeste. 

 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 

caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Segundo o EIA, e de acordo com Cancela d’Abreu 

et al. (2004), a área em estudo insere-se em duas unidades, “Barrocal Algarvio” e “Litoral/Campina”, descritas 

do seguinte modo: 

 

1. Barrocal Algarvio: unidade com cotas sensivelmente entre os 150 e os 300 m, com zonas praticamente 

planas e outras onde os declives excedem os 20%. Na envolvente dos aglomerados surgem áreas agrícolas 

onde se assiste à consociação de amendoeiras, figueiras e alfarrobeiras com culturas arvenses de sequeiro, 

como o trigo ou a cevada – Policultura Algarvia. Nas áreas de morfologia mais acidentada dominam os matos 

e as matas de alfarrobeira e zambujeiro. Destaca-se, pela sua expressão, a compartimentação dos terrenos, 

com muros de pedra solta, resultantes da sua despedrega.                   

 

2. Litoral/Campina: unidade que se caracteriza por uma morfologia quase plana, onde os declives raramente 

excedem os 8%, com cotas que variam sensivelmente entre os 50 e os 150 m, de solos férteis e clima 

temperado pela proximidade ao mar. Constitui-se assim como a unidade mais fortemente ocupada e mais 

intensamente explorada, com um número de aglomerados urbanos substancialmente superior ao observado 

na anterior unidade, destacando-se Loulé. A elevada aptidão agrícola dos solos, aliada igualmente a uma 

maior disponibilidade hídrica, permitiu a actividade agrícola em regime intensivo, produzindo-se hortícolas, 

flores e citrinos. 

 

A actual EN125-4 e o projecto em análise desenvolvem-se maioritariamente na unidade de paisagem 

Litoral/Campina. Apenas os troços (da EN125-4 e da Alternativa B) compreendidos entre as Rotundas 3 e 4 se 

encontram na zona de transição com a unidade de paisagem Litoral/Campina. 

 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, dentro de um buffer de 3km, com base em três 

parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. 

 

Após a análise destes parâmetros verifica-se que, em termos de valor paisagístico, esta área apresenta 

características variáveis, verificando-se também alguma variação na capacidade de absorção visual, resultante 

essencialmente das diferenças observadas nos usos do solo e na morfologia do terreno, o que se reflecte em 

variação na sensibilidade paisagística, classificada como de moderada a elevada. 

 

Na análise da visibilidade do projecto foram considerados a morfologia do terreno e potenciais pontos de 

observação do projecto (povoações mais próximas, áreas com edificação dispersa, vias e pontos 

panorâmicos). Assim, foram considerados: Loulé, Vale de Rãs, Goncinha, Goldra de Baixo, Valados, Cerro de 

Santa Catarina, Cerro de Nexe, Goldra, a Via do Infante e a via ferroviária. 

 

A qualidade visual do território onde se insere o projecto em estudo, na sua generalidade, é moderada a 

elevada, devido à presença de parcelas agrícolas junto às povoações e de habitações dispersas e associadas 

às margens das ribeiras; nestas áreas incluem-se algumas manchas de vegetação arbórea e arbustiva onde se 

poderão encontrar alguns exemplares de espécies autóctones. 
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As alternativas em análise do projecto em estudo desenvolvem-se numa paisagem com capacidade de 

absorção reduzida a moderada. Em áreas de absorção reduzida está o troço entre o km 0+100 e o km 0+400 

e estão as Rotundas 2, 3, 4 e 5. 

 

Em relação à sensibilidade visual, as áreas com ocupação agrícola e vegetação natural e semi-natural 

existentes são consideradas como tendo elevada sensibilidade. As áreas de sensibilidade visual reduzida e 

moderada correspondem às áreas urbanas em zonas mais aplanadas e a áreas de encosta revestidas por 

matagais. Assim, os troços da estrada em análise que se situam em áreas com elevada sensibilidade são os 

seguintes: entre o km 0+000 e o km 1+300; entre o km 0+850 e o km 1+500; entre o km 2+175 e o km 

2+250; entre o km 3+250 e o km 3+557. 

 

Durante a visita de campo ao local, constatou-se que a área para a qual se prevê a implantação da Rotunda 3 

se encontra muito exposta visualmente: à urbanização que se situa na Quinta da Goncinha; e, a maior 

distância, a observadores permanentes (residentes) e ocasionais.  

 

O EIA identifica genericamente a ocorrência de impactes negativos durante a fase de construção que, pelo 

seu carácter temporário e reversível, se poderão considerar pouco significativos. Os impactes que ocorrerão 

na fase de exploração são considerados pontualmente significativos. Os impactes negativos identificados no 

EIA são: 

� Alteração irreversível da morfologia do terreno. 

� Indução de uma ruptura, embora temporária, na continuidade natural da paisagem, pelo aumento do 

nível de poeiras e pela presença de materiais de construção. 

� Efeito de barreira física, com maior impacte na fase de construção por ainda não estarem implementadas 

as medidas de minimização, em particular relativas ao completo restabelecimento das vias interceptadas 

pelo projecto. 

 

Os impactes paisagísticos que ocorrerão em fase de exploração são avaliados em termos de Magnitude e 

Significância em função das características visuais da paisagem onde ocorrem e das características do 

projecto, em cada local; as ocorrências de projecto mais gravosas ocorrerão onde os movimentos de terra e 

as obras de arte coincidem com áreas de elevada sensibilidade e exposição visual. O único local onde ocorrerá 

um impacte visual negativo significativo, de acordo com o EIA, é entre os km 0+851 e 0+869, para onde se 

prevê a criação de um aterro superior a 10 m de altura. Este é um local de elevada sensibilidade visual, 

associada ao vale da ribeira da Goldra, onde existem galeria ripícola e áreas agrícolas. 

 

Comparação de Alternativas 

As diferenças entre as alternativas em análise, no que respeita ao factor Paisagem, traduzem-se apenas nas 

diferentes larguras das plataformas das vias. Ou seja, as diferenças entre as três alternativas são muito 

pequenas e pouco significativas. 

 

Todas as alternativas em estudo terão impactes visuais nas povoações de Goncinha, Alfarrobeira e Valados, 

que se localizam numa zona aplanada e baixa com ocupação agrícola, logo mais sensível ao nível da 

paisagem. É, também, de referir, que serão visíveis da Via do Infante. 
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Efectivamente, a Solução Base é a que apresentará maior impacte visual na paisagem envolvente, uma vez 

que na zona da povoação de Alfarrobeira, entre as rotundas 3 e 4, a infra-estrutura apresenta maiores 

dimensões (duas faixas de rodagem por sentido, com separador central), constituindo assim uma maior 

intrusão. No entanto, como dito anteriormente, esta diferença é pouco significativa. 

 

Os impactes cumulativos na paisagem resultantes do desenvolvimento da Variante à EN 125-4 conjuntamente 

com as demais vias existentes e previstas nos concelhos de Loulé e Faro reflectem-se na crescente 

fragmentação do mosaico cultural, levando a alteração e contínua perda de identidade da paisagem 

tipicamente algarvia. A execução desta infra-estrutura induzirá impactes significativos ao nível da paisagem, 

podendo alterar significativamente as características existentes. 

 

A minimização dos impactes cumulativos da execução e exploração dos diferentes projectos mencionados 

passa pela correcta adopção das medidas de minimização propostas no âmbito deste projecto e as que 

venham a ser preconizadas para outros projectos a desenvolver. 

 

A implantação de uma infra-estrutura linear induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na 

paisagem. Esta situação deriva do facto de esta se constituir como um corredor físico contínuo, determinando 

um uso permanente e definitivo do solo, que condiciona os usos do solo e o modelo de gestão do território 

afectado. Os seus efeitos reflectem-se em alterações directas sobre o território e em termos visuais, com 

consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim a leitura da paisagem. 

 

Os impactes que a implantação do projecto em análise induzirá decorrem fundamentalmente do carácter 

visual intrusivo e permanente que esta infra-estrutura assumirá na Paisagem. Na fase de construção pode 

identificar-se a ocorrência de impactes negativos que, pelo seu carácter temporário e reversível, se poderão 

considerar pouco significativos. Será durante a fase de exploração que os impactes ao nível da paisagem 

apresentarão maior significado. Contudo, da análise efectuada verifica-se que esta infra-estrutura não induzirá 

um impacte visual muito significativo na paisagem, embora em alguns locais mais sensíveis, esta possa 

constituir uma intrusão visual com relevância. A ocorrência da acção de projecto mais grave é o aterro situado 

no vale da ribeira da Goldra (km 0+851 e 0+869), área de elevada sensibilidade paisagística, que se manterá 

durante a fase de exploração. A implementação das medidas de minimização preconizadas pelo conjunto dos 

factores em análise e do Projecto de Integração e Recuperação Paisagística, a elaborar em fase de Projecto 

de Execução, serão um contributo importante para a minimização dos impactes visuais. 

 

Assim, deverão ser consideradas as seguintes condicionantes, estudos e projectos e medidas de minimização: 

 

Condicionantes: 

� Apresentação do Projecto de Integração e Recuperação Paisagística. 

 

Estudos e Projectos a entregar na Fase de RECAPE: 

� Deverá ser apresentado o Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP). 

� Deverá ser apresentado um Projecto de Requalificação das Linhas de Água – Ribeira de Cadouço e da 

Goldra - e das respectivas galerias ripícolas, para as áreas e troços na extensão onde venham a ocorrer 

perturbações decorrentes da obra, com recurso a plantações e outras soluções de engenharia natural de 

recuperação das margens. Sendo obrigatória a sua completa limpeza, descompactação dos solos, 
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recuperação das margens e a reconstituição da vegetação com interesse paisagístico e ecológico 

afectada, que deve contemplar as espécies características da galeria ripícola local.  

� Deverá ser apresentado o levantamento dos exemplares arbóreos identificados como tendo valor 

patrimonial, susceptíveis de serem afectados e a avaliação da viabilidade do seu transplante, para que 

possam ser considerados em sede de Caderno de Encargos e Medições. Deverá ser apresentada 

cartografia com a localização dos exemplares. 

� Deverá ser apresentado, com base na bacia visual, uma avaliação dos impactes visuais – classificação e 

medidas - para as áreas previstas para a localização do Estaleiro e área de empréstimo. 

� Deverá ser demonstrado que foi desenvolvido em fase de Projecto de Execução um estudo mais 

elaborado quanto à viabilidade de substituição do aterro previsto para a zona da Ribeira de Goldra, por 

um pontão ou viaduto, ou outra solução técnica, para que seja salvaguardada a continuidade deste 

território. 

 

Medidas de Minimização: 

 

Medidas a considerar na concepção do Projecto de Execução: 

� Sempre que possível e tecnicamente viável, deverá o projecto ser ajustado ao terreno de forma a reduzir 

tanto quanto possível os impactes em relação à dimensão e expressão dos taludes do projecto, rotundas, 

acessos temporários e todas as demais afectações identificadas no estudo.  

� A concepção dos taludes – aterro e escavação – deverá procurar estabelecer uma modelação mais 

natural nas zonas de transição com o terreno existente conferindo-lhes assim maior continuidade. A 

modelação sempre que possível deve privilegiar inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil 

em S ou “pescoço de cavalo”. 

� Sempre que possível e tecnicamente viável, deverão ser adoptadas estratégias alternativas na concepção 

das estruturas de contenção dos taludes (muros, gabiões, ancoragens, pregagens e outras) com recurso 

a materiais e técnicas susceptíveis de minimizar o impacte visual decorrente da implantação destes tipos 

de estruturas, como a aplicação de técnicas de engenharia natural. 

� Deverá ser demonstrado que se procedeu ao estudo detalhado das afectações directas de zonas urbanas 

(habitações e equipamentos), para a identificação de áreas sensíveis e situações de conflito directo para 

as quais o Projecto de Integração e Recuperação Paisagística deverá apresentar soluções específicas de 

minimização de impactes visuais.  

� Toda a envolvente imediata das passagens hidráulicas deverá ser alvo de enquadramento, pelo 

estabelecimento de uma modelação mais natural, nas zonas de transição, para o terreno existente e 

reforçada pela plantação de árvores e arbustos de acordo com a sua localização, condições edáficas e 

mais adequadas à paisagem envolvente, sem no entanto, comprometer a sua funcionalidade. 

� O projecto de iluminação a ser elaborado deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso 

de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Deve ser criteriosa a concepção e a 

instalação, desde a escolha dos tipos de dispositivos – luminárias - e de lâmpadas utilizadas na 

iluminação exterior, à correcta e eficiente orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da 

iluminação intrusiva e assegurar a percepção da paisagem. Dadas as características da envolvente e a 

proximidade e ocorrência de habitats sensíveis, em particular na envolvente da Ribeira da Goldra, os 

níveis de luminosidade excessiva são um factor importante, que contribui para um aumento da 

atractividade da fauna e por outro lado para a dificuldade de percepção da paisagem nocturna. 

� Na localização de estaleiros e infra-estruturas associadas à execução da obra, deverão ser excluídas as 
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áreas de Elevada sensibilidade paisagística presentes na cartografia do EIA.  

 

Medidas a considerar na Fase Prévia à Obra: 

� Delimitação física e protecção das áreas afectadas temporariamente para enquadramento paisagístico: 

colocação de tapumes plasticamente tratados se em contexto urbano, junto a estradas, percursos 

panorâmicos e em zonas com maior acessibilidade visual, para minimização do efeito visual menos 

agradável que a obra imprime. 

� Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a 

regime de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. Adicionalmente 

deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas 

a intervencionar.  

� Deverá efectuar-se o transplante quando viável, dos exemplares arbóreos com valor patrimonial 

identificados em fase de RECAPE, quando susceptíveis de serem afectados. 

� Deverão ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos, quando próximos de áreas 

intervencionadas mas que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afectadas; os 

exemplares devem ser devidamente sinalizados e a área envolvente de protecção vedada.  

� Deverão ser salvaguardados e preservadas as margens das linhas de água e a vegetação associada às 

suas galerias ripícolas, devendo definir-se uma faixa mínima, igual ou maior que a aplicável do Domínio 

Público Hídrico, de protecção das mesmas, na qual se deverão evitar a compactação, as movimentações 

de terra, circulação das máquinas e viaturas, depósitos de materiais e instalações de estaleiros.  

 

Medidas a considerar na Fase de Construção: 

� No corredor da infra-estrutura, deverá ser mantida, sempre que possível, a vegetação existente, devendo 

por isso recorrer-se a técnicas de desbaste (árvores e arbustos), em detrimento do seu corte, em 

particular no caso de espécies que não tenham crescimento rápido. 

� Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projecto, ainda que possam ser utilizadas 

como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.  

� A camada superficial do solo (terra vegetal), quando remexida em acções de escavação, deverá ser 

removida e depositada em pargas, para posterior aplicação, da terra vegetal da camada superficial das 

áreas a afectar pela obra. Estas deverão ter até 2m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de 

onde foram removidas mas assegurando que se fazem em áreas planas e bem drenadas; e devem ser 

protegidas contra a erosão hídrica, com sementeira herbácea.  

� Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua origem, 

não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para 

que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

� Minimizar o intervalo de tempo entre a preparação do terreno e a obra propriamente dita, procurando 

reduzir ao máximo o período de exposição dos solos, em particular quando em situação de talude.  

� O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser feito em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras no ar e sua deposição na 

envolvente. 

� Efectuar periodicamente o humedecimento do terreno alvo de mobilizações de terras e circulação de 

maquinaria, principalmente em épocas secas do ano, diminuindo o efeito de diminuição da visibilidade 

implícito no levantamento de poeiras e deposição na vegetação próxima. 
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� Os acessos abertos com carácter temporário, que não tenham utilidade posterior, e os existentes que 

venham a ser desactivados, no final da obra, deverão ser naturalizados, em particular quando ocorram 

nas encostas da Ribeira da Goldra. Não se verificando um objectivo de recuperação, com carácter 

artificial/urbano, deverão ser recuperados considerando as operações de limpeza, de remoção completa 

de pavimentos existentes, escarificação, descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, 

de forma tão naturalizada quanto possível e seu revestimento, com as terras previamente recolhidas das 

camadas superficiais dos solos afectados.  

� Após desactivação dos estaleiros e das áreas afectas temporariamente à obra deve proceder-se à 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos, procedendo-se à recuperação 

paisagística das mesmas, como definido em PIRP.  

� A implementação do Projecto Integração Paisagística deverá fazer-se de acordo com o progressivo 

término das obras em cada uma das áreas afectadas durante a fase de construção.  

� Deverá ser assegurada a assistência técnica da Obra, de forma a garantir a correcta implementação do 

PIRP, assim como das medidas de minimização.  

 

Medidas a considerar na Fase de Exploração: 

� Após a concretização da obra, realizar o acompanhamento periódico, de acordo com o estabelecido no 

Programa de Manutenção e da Garantia previsto no PIRP, de forma a assegurar o cumprimento dos 

objectivos traçados pelo Projecto de Integração e Recuperação Paisagística, devendo ser desencadeadas 

e implementadas todas as medidas minimizadoras/correctivas e/ou compensatórias necessárias, sempre 

que os mesmos estejam em causa. Em particular refere-se: 

a) tomar medidas correctivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas 

em que o sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou mal implantado. 

b) toda a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas e ressementeiras, 

respeite os critérios e orientações definidas e estabelecidas no PIRP.  

c) Qualquer alteração ao previsto no Projecto de Execução deverá ser submetida à apreciação da 

fiscalização e respectivo Projectista.  

� Durante a fase de exploração do projecto em estudo deverá ser garantida a manutenção de toda a área 

sujeita a intervenção no âmbito do PIRP, nesse sentido deve ser adjudicado, após a conclusão do prazo 

de garantia da obra, a execução de operações de limpeza e manutenção. 

 

Projecto de Integração e Recuperação Paisagística: 

� A elaboração do Projecto de Integração e Recuperação Paisagística deve obedecer a dois objectivos 

principais: recuperar todas as áreas temporariamente afectadas pelas obras (áreas das prospecções 

geológicas, estaleiros, áreas de empréstimo, áreas de depósito, parques de máquinas e de materiais, 

acessos temporários, etc.); e integrar as novas estruturas (obras de arte, restabelecimentos, taludes, 

rotundas, muros, vedações, passagens hidráulicas, passagens para a fauna, barreiras acústicas, etc.) na 

Paisagem circundante, diminuindo os seus impactes cénicos, e que deverá ir sendo implementado de 

acordo com o término das obras em cada uma das áreas afectadas durante a fase de construção. Deve 

presidir à elaboração do PIRP, uma definição de estratégias de intervenção que preconizem soluções de 

projecto que integrem medidas de minimização gerais assim como específicas para as situações 

particulares devido à diversidade de situações existentes e para as situações identificadas como mais 

críticas - ocorrências de projecto gravosas - identificadas no presente EIA e outras condicionantes 

observadas no estudo(s), bem como atender ao contexto rural/urbano em que este projecto se insere. 
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Assim, de um modo geral podem-se considerar as seguintes situações a que este projecto deverá 

atender: 

� Todas as áreas temporariamente afectadas deverão ser recuperadas considerando as operações 

de limpeza, de remoção completa de pavimentos existentes, escarificação, descompactação do 

solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e seu 

revestimento, com as terras previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos 

afectados.  

� Deverá contemplar o revestimento vegetal dos taludes tão rapidamente quanto possível, para 

evitar a erosão hídrica e acelerar a mitigação dos impactes visuais.  

� Deve contemplar a criação de cortinas de vegetação estratificadas - arbóreas e arbustivas – nas 

proximidades de áreas de elevada sensibilidade identificadas, áreas urbanas e elementos de 

património, se se verificarem este tipo de afectações quanto ao traçado. 

� Nas áreas sensíveis identificadas o enquadramento paisagístico da obra não se deve limitar à 

criação de cortinas verdes lineares e monótonas, mas deverá ser realizado um projecto de 

integração adequado a cada situação e tendo em conta as características específicas de cada 

uma delas. Este deverá contemplar a criação de cenários diversos, compostos por várias 

espécies arbóreas e arbustivas, distribuídos livremente ou constituindo alinhamentos múltiplos e 

diversificados. 

� A base dos taludes de aterro com altura superior a 2 m deverão igualmente ser alvo de 

plantações com espécies arbustivas e arbóreas autóctones com dimensão considerável à data de 

plantação (árvores com PAP nunca inferior a 12/14 cm; arbustos com altura não inferior a 0,5 

m). As plantações de arbustos devem prolongar-se pelo talude acima. 

� Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1.5 (H/V), ou sempre que a estabilização do 

terreno o exija, deverão ser utilizadas mantas orgânicas para garantir a estabilização imediata 

dos taludes, evitar ou diminuir a ocorrência de eventuais ravinamentos e facilitar o 

estabelecimento da vegetação. A modelação sempre que possível deve privilegiar inclinações 

inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”.  

� Caso os taludes fiquem prontos fora de época de sementeira recomendada, deverá ser previsto 

uma sementeira cautelar e outras soluções de protecção, de forma a reduzir a susceptibilidade 

dos mesmos à erosão e o impacte visual associado ao talude. 

� Deverá procurar conjuntamente com a especialidade de estruturas a forma de compatibilizar a 

construção de muros de betão e/ou de gabiões com soluções de integração específicas (quebra 

de muros em patamares plantados ou gabiões com bolsas de terra plantadas) de modo a reduzir 

o seu impacte visual em particular na Rotunda 3, caso se verifique ser necessário. 

� Caso venham a ser implantadas barreiras acústicas convencionais, a envolvente às mesmas, 

pelo lado exterior deverá ser alvo de plantações com espécies arbustivas, arbóreas e trepadeiras 

com dimensão considerável à data de plantação (árvores com PAP nunca inferior a 12/14 cm; 

arbustos com altura não inferior a 0,5 m), para que a redução do impacte visual das mesmas 

ocorra tão cedo quanto possível. 

� Deverão ser apresentadas medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, que observem a 

salvaguarda e protecção da vegetação existente e a colocar - medidas de protecção à zona 

radicular, fogo, químicos, soterramento, excesso de água, danos físicos e mecânicos. 

� Deverá recorrer-se a plantações, em módulo ou não, de espécies arbustivas e arbóreas da flora 
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local.  

� As sementeiras deverão ser feitas recorrendo a hidrossementeira, temporalmente separadas 

para espécies herbáceas e sub-arbustivas e arbustivas da flora local. 

� Deverão ser usadas, tanto quanto possível, espécies de árvores, arbustos e herbáceas 

autóctones na área de intervenção, para um maior sucesso das sementeiras e plantações a 

executar. 

� Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições 

fitossanitárias. 

� Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado 

comportamento invasor em território nacional.  

� Deverá ser estudada uma área de viveiro temporário, para receber eventuais exemplares em 

situação de transplante. 

� Deverá ser avaliada a viabilidade de transplantes de exemplares arbóreo-arbustivos que serão 

necessariamente removidos para a criação das cortinas arbóreas, que pelo seu porte contribuam 

para uma mais rápida integração das vedações das áreas de estaleiros e outras afectações 

similiares, minimizando e reduzindo assim o tempo de duração do impacte visual. Para tal, no 

decorrer das operações de desmatação deverão ser marcados os exemplares arbóreo-arbustivos 

que revelem ter viabilidade para posterior transplante, de forma a serem considerados em sede 

de caderno de encargos e estimativa orçamental. 

� Deverá ser avaliada a necessidade, caso a caso, de estabelecer rede de rega dos taludes, ilhas 

direccionais, caldeiras e zonas interiores às rotundas, em particular nas situações de contexto 

urbano. 

� Deverá ser compatibilizado a métrica/espaçamento dos elementos de iluminação pública com a 

métrica da plantação ao longo dos passeios, que ladeiam a via, de forma a não interferirem 

mutuamente nas suas funções. 

� Deverá prever-se a plantação de árvores de alinhamento – caldeira e/ou canteiro corrido - nas 

novas e/ou beneficiadas áreas de circulação pedonal – passeios – e eventualmente nas 

existentes, nas zonas urbanas, caso se verifique serem afectadas. 

� Deverão ser previstas medidas dissuasoras e de protecção – vedações, paliçadas, sebes vivas - 

no que diz respeito ao acesso – pisoteio, animais e veículos - nos locais mais sensíveis e de 

maior qualidade visual, de forma a permitir a recuperação da vegetação natural e a instalação 

da vegetação proposta, tendo em vista readquirir, manter e preservar a qualidade cénica.  

� O PIRP deverá incluir um Plano de Manutenção, detalhando os procedimentos a implementar e 

com a calendarização para o conjunto de operações básicas de manutenção do revestimento 

vegetal que o mesmo deve observar - regas periódicas, fertilizações, ressementeiras, 

retanchas/substituição, limpezas e cortes de vegetação - nos 2 anos do período de garantia pós-

construção do Projecto, e na fase de exploração, de forma a garantir uma correcta instalação e 

um desenvolvimento eficaz da vegetação proposta. 

 

O PIRP deve ainda procurar articular-se em estreita coordenação com: 

� as medidas do factor Ecologia, no que se refere ao enquadramento das passagens e cortinas de 

encaminhamento para a fauna, na recuperação das linhas de água/galerias ripícolas e às medidas 

dissuasoras e de protecção – vedações, paliçadas, sebes vivas - no que diz respeito ao acesso às 

margens, nos locais mais sensíveis e de maior qualidade visual. Assim, como, com a escolha de 
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espécies autóctones para a formação da cortina de vegetação ao longo da estrada na zona da 

Ribeira da Goldra, em particular nos locais com vegetação natural nos dois lados da estrada, entre 

as Rotundas 1 e 2, tendo em consideração a necessidade de dissuadir o voo numa altitude 

coincidente com as das faixas de rodagem e minimizar a colisão. Os exemplares arbóreos e 

arbustivos a utilizar nesta extensão, deverão apresentar já um porte e dimensão considerável à 

data da plantação de forma a poderem desempenhar a sua função de imediato. 

� com o factor sócio-economia, nas situações de conflito – proximidade de taludes, barreiras 

acústicas e muros - com as povoações, habitações. 

� com o factor Património, quanto às soluções de integração, quando em presença de elementos 

patrimoniais ou de elementos de interesse paisagístico, no que se refere às distâncias da 

vegetação a plantar/semear. 

� com o factor Ambiente Sonoro, quanto às soluções de integração das barreiras acústicas, para o 

elenco, tipologia e localização das situações identificadas no EIA ou outras que se venham a 

identificar no decorrer da obra. 
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6. PARECERES EXTERNOS 

 

Tal como referido no ponto 2 deste parecer foram solicitados Pareceres a entidades externas à CA (AFN, DGEG, 

DRE/Alg, DRAP/Alg, Águas do Algarve, SA e ERRAN do Algarve), apresentando-se neste ponto um resumo do 

conteúdo dos mesmos. 

 

Até à data não foi recebido o Parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve. 

 

Parecer da DGEG 

No que se refere à geologia, constata-se que a região da variante em estudo se desenvolve sobre a Orla 

Mesocenozóica Sedimentar Algarvia, no flanco Sul do diapiro de Loulé, afloram rochas de natureza 

essencialmente carbonatada e margocarbonatada, do Jurássico Superior. Em termos de geomorfologia, a área 

de implantação da Variante insere-se a cotas que variam dos 90 a 200 m sendo o principal acidente 

geomorfológico correspondente ao atravessamento do vale da ribeira da Goldra. 

 

De acordo com o desenho anexo parecer desta entidade verifica-se as seguintes sobreposições: 

� Área de Concessão Mineira atribuída à empresa Campina de Cima com o n.º de cadastro MNC000017 – 

Salgema. 

� Área com pedido de alteração de demarcação de concessão mineira da área supra citada. 

 

De acordo com as explicações apresentadas no relatório síntese do EIA, a área afecta à concessão mineira será 

transposta entre o km 0+000 e o 0+160 com recurso a aterro que terá uma altura máxima de apenas 8 

metros. Tendo em conta que o diapiro tem início cerca de 90 m abaixo da superfície, e que a exploração de 

salgema se faz entre os 200 e 300 metros de profundidade, não é expectável que a construção da via em 

estudo tenha impactes sobre esta estrutura, nomeadamente provocando abatimentos, infiltração de água para 

o interior da mina, ou que ponha em causa as pretensões museológicas previstas para este local. 

 

Na sequência da análise feita ao projecto da Variante à EN125-4 entre a Circular de Loulé e Valados em fase de 

estudo prévio, verificou-se não ser expectável que sejam gerados impactes negativos significativos, pelo que 

esta Direcção Geral, do ponto de vista dos Recursos Geológicos, emite parecer favorável aos projectos, não 

vendo inconveniente à implementação dos mesmos desde que sejam adoptadas as medidas de minimização e 

implementados os programas de monitorização propostos no EIA. 

 

No entanto, é entendimento desta Direcção Geral acautelar a eventualidade da existência de recursos no local e 

salvaguardar as condições de segurança actualmente existentes, nomeadamente, no que se refere 

ao cumprimento das disposições referentes às servidões administrativas, distâncias mínimas de segurança e 

restrições de utilidade pública vigentes, as quais se regem pelo disposto na legislação aplicável. 

 

DRE/Alg 

Considera esta entidade que a mais-valia da sua participação é a relativa ao acompanhamento das actividades 

conexas ao projecto, nomeadamente estabelecimentos industriais (centrais de betão pronto e de betão 

betuminoso), pedreiras (incluindo eventuais terras de empréstimo) e vazadouros (aterros) em pedreiras. 
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Relativamente à identificação das Pedreiras no concelho de Loulé, há que salientar as seguintes incorreções:  

a) o estudo refere que não há extracção de gesso, quando há a pedreira nº 4389, denominada “Milhanes”;  

b) o mesmo refere que existe uma única pedreira de argila a N de Estoi, quando a única existente no concelho 

se situa em Tôr (Pedreira nº6143, denominada “Morgado da Tôr Nº1”).  

 

Quanto às principais emissões a ter em conta, são o ruído, as emissões para a atmosfera e os derrames 

acidentais. 

 

AFN 

No troço inicial (entre as rotundas 1 e 2) a via desenvolve-se em espaços florestais, constituídos por matagais 

densos típicos de ambiente de barrocal, dominados por aroeiras, carrascos e zambujeiros e um pequeno núcleo 

de pinheiros mansos adultos. No troço de desvio da Alfarrobeira (entre as rotundas 3 e 4) o novo traçado 

desenvolve-se em espaços agrícolas, com edificações dispersas. As alternativas apresentadas assentam no 

mesmo traçado diferindo apenas na dimensão da plataforma da via e de sentidos de circulação, sendo 

indiferente a escolha do ponto de vista florestal. 

 

1. Dada a probabilidade de existirem sobreiros e azinheiras, ainda que em elementos isolados, relembram-se 

que são espécies protegidas nos termos do DL 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações induzidas pelo DL 

155/2004, de 30 de Junho, pelo que deverão ser preservadas. 

2. O corte de resinosas encontra-se sujeito às restrições impostas para o controlo e erradicação da doença do 

nemátodo da madeira do pinheiro de acordo com a Portaria nº 103/2006 de 6 de Fevereiro, com as alterações 

introduzidas pela Portaria nº 815/2006 de 16 de Agosto. 

3. Relativamente às medidas de minimização: 

� A escolha dos locais de implantação dos estaleiros, dos parques de material, locais de empréstimo e 

depósitos de terra e todas as outras infra-estruturas de apoio à obra deverão ser executados de 

forma a preservar as áreas com ocupação florestal. 

� A desmatação, destruição do coberto vegetal e o corte do arvoredo deverá ser feito exclusivamente 

nas áreas relativas à faixa de ocupação da plataforma e taludes. 

� Relativamente a dispositivos de defesa de pessoas e bens contra incêndios florestais, destacamos a 

alínea a) do nº 1 do artigo 5º do DL nº 124/2006, de 28 de Junho, coma redacção dada pelo DL nº 

17/2009, de 14 de Janeiro, nos termos do disposto nos Planos Municipais de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios dos concelhos atravessados. 

� Mais se informa que a estrada atravessa a Zona de Caça Municipal (ZCM) da Mesquita (processo nº 

4515) e o novo traçado do troço inicial (entre as rotundas 1 e 2) irá constituir um corte na ZCM, 

embora de forma periférica. Não sendo esta condição impeditiva à implementação do projecto, é 

contributiva para o desenvolvimento económico sustentado destes espaços, devendo por isso, 

sempre que possível, respeitar os limites das áreas de Regime Ordenado de Caça. 

 

Face ao exposto, o parecer desta Autoridade Florestal Nacional relativamente ao Projecto é favorável, 

condicionado ao cumprimento do acima exposto.  

 

DRAP 

Refere-se neste Parecer que: 
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3. Caracterização do ambiente afectado 

O EIA caracteriza correctamente a área em estudo com base na análise das cartas de Capacidade de Uso e de 

Solos. Verifica-se que a poente da povoação de Alfarrobeira o traçado incide sobre solos classificados como 

Reserva Agrícola Nacional, sendo estes correspondentes à capacidade de uso Ce.  

 

3.1. Ocupação do solo, planeamento e gestão do território 

No ponto 4.10 – confirma-se pela análise de ocupação no território a conclusão referida neste capitulo - “Em 

conclusão, trata-se de uma região onde a ocupação do solo é maioritariamente constituída por um lado por 

pomares de sequeiro tradicional e olivais, e por outro lado por áreas de matos de vegetação arbustiva e 

medronheiros, e em que o povoamento urbano é constituído por aglomerados de edificações de boa qualidade, 

dispersos e de reduzida densidade populacional.” 

 

No ponto 4.10.2.6.2 - Reserva Agrícola Nacional, deve corrigir-se a data que se refere ao regime jurídico da 

RAN - Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março, e no último parágrafo por lapso deve ser corrigida a referência 

à RAN em vez de REN.  

 

4. Evolução previsível da área na ausência de projecto 

No capítulo 5 é referenciada a evolução previsível na ausência do projecto, em que se conclui que a 

impermeabilização do solo ocorrerá na mesma, tendo em atenção a dinâmica da elevada expansão urbana. 

Considera-se porém, esta análise pouco sustentada, tendo em atenção o enquadramento do projecto nas 

orientações do PROTAlgarve, e a revisão do PDM, sendo este o instrumento de gestão territorial de âmbito 

municipal, em que são ponderadas as estratégias de ocupação de solos, nomeadamente a definição/alteração 

de perímetros urbanos. Podendo o processo de planeamento concluir que devem ser contrariadas, para estas 

áreas as actuais dinâmicas de elevada expansão urbana. Assim o EIA deveria unicamente concluir que para o 

descritor solos e aptidão agrícola, apenas é possível prever a diminuição da área afecta aos solos de elevada 

aptidão, na ausência de concretização do projecto. 

 

5. Análise de Impactes Ambientais 

5.1. Solos  

Está prevista a ocupação directa e permanente de solos, devido à construção da plataforma da via e execução 

dos novos restabelecimentos. 

 

Enquanto na fase de construção serão afectados directamente os solos existentes nos locais da via e nos locais 

de aterro e escavação, na fase de exploração destaca-se a contaminação, que embora o EIA considere de muito 

reduzido significado, deve ser entendido como significativo, pois resulta da escorrência a partir da plataforma 

da via, por efeito de arrastamento pelas chuvas ou pelo vento, e incidirá nas faixas contíguas à estrada e nas 

linhas de água que acolhem a drenagem da plataforma, e solos adjacentes, devendo ser ponderada a 

construção de bacias de retenção.  

 

5.2. Ocupação actual do solo 

Para a fase de exploração todas as soluções de traçado apresentadas se traduzem em impactes na ocupação do 

solo quantificados no EIA, tal como descrito no quadro 6.10.1. do relatório síntese, porém é possível verificar 

que não existem diferenças significativas nas alternativas consideradas entre a rotunda 3 e 4. 
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O relatório acrescenta ainda que a instalação de estaleiros, as áreas de depósito e empréstimo de terras, 

embora temporários, podem estar na origem de alterações no meio ambiente. 

 

Considera-se, ainda, que no sentido de completar o relatório deveriam ser referidos os acessos e a circulação 

de viaturas em obra. 

 

Para a fase de exploração, o relatório pondera que os impactes ocorridos durante a fase de construção 

assumem carácter definitivo na exploração. Sendo que, para a fase de exploração, sempre que o traçado da via 

induzir impactes nas culturas praticadas, provocando por exemplo a separação da parcela, ou perda de 

espécies, deve ser prevista a devida compensação ao proprietário. 

 

5.3 Planeamento e gestão do território 

O EIA quantifica as áreas de RAN afectadas pelo projecto, e considera que “não tem magnitude muito elevada 

quando comparada com a superfície de RAN existente no concelho de Loulé”, “No entanto o facto dos solos da 

RAN se tratarem de solos de maior qualidade para a actividade agrícola, leva a classificar este impacte como 

significativo”, ponderadas as soluções Base, alternativas A e B, apesar da diferença de ocupação de espaço ser 

pouco significativa a solução base afecta mais área (2,72 ha) de solos da RAN que as restantes (ambas com 

2,36 ha). 

 

6. Medidas minimizadoras  

6.1. Solos 

No que respeita às medidas equacionadas neste relatório, considera-se importante que seja prevista a 

elaboração de uma carta de condicionantes, a ser integrada no Caderno de Encargos da Obra, na fase de 

projecto de execução. Pretende-se com essa cartografia sintetizar as restrições de utilidade pública, a ocupação 

do solo (urbana, culturas, equipamentos sensíveis, linhas de agua, declives acentuados…), e outros factores 

que se considerem prementes para o cumprimento das medidas de minimização referidas para este descritor 

ambiental. 

 

Os trabalhos de movimentação de terras, para os quais se prevê a decapagem da terra viva devem cumprir o 

estipulado num projecto de recuperação e integração paisagística a executar na fase de projecto de execução 

desta infraestrutura, tal como para as áreas adjacentes afectadas. 

 

Pela presença marginal de solos classificados como RAN, na área em estudo nunca devem ser utilizados estes 

solos para o depósito temporário de materiais, tal como é previsto na medida minimizadora no capítulo 8.3 – 

3.º parágrafo. 

 

6.2. Ocupação do solo 

Para o descritor ocupação do solo as medidas referidas são na maioria comuns às previstas para o Solo, pelo 

que se julga importante acrescentar a medida correspondente à minimização do impacte provocado pela 

separação da parcela agrícola, ou perda de espécies, ou seja a devida indemnização ao proprietário, por 

exemplo. 
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6.3. Planeamento e gestão do território 

Para este descritor tal como já referido não deve ser colocada a hipótese de implantação de estaleiros, 

parqueamentos, entulhos ou depósitos em solos classificados como RAN. 

 

A camada superficial dos solos da RAN que sejam ocupados pela implantação do projecto deverá ser utilizada 

não só para o posterior revestimento de taludes, mas também para melhoria dos terrenos limítrofes. 

 

O EIA, de acordo com a análise realizada, conclui que a Solução Base é a mais favorável, pois permite a 

deslocação do tráfego para a nova Variante, passando a actual EN 125-4 a funcionar como uma via urbana, 

promovendo a coesão e estruturação urbana. 

 

7. Conclusão 

Face ao exposto, no âmbito das competências desta Direcção Regional, entendem-se as necessidades de 

criação de alternativas em relação à via actualmente existente, porém sendo a ocupação de solos classificados 

como RAN marginal, e os constrangimentos legais em vigor, nomeadamente o estipulado no DL 73/2009 de 

31/03, art.º 22.º em que “as utilizações agrícolas só podem verificar-se quando não exista alternativa viável 

fora das terras ou solos da RAN”, julga-se importante que o Estudo de Impacte Ambiental considere outras 

alternativas de traçado neste troço. Devendo igualmente, o EIA inserir os seguintes pontos: 

 

a) No ponto 4.10.2.6.2 - Reserva Agrícola Nacional (RAN), deve corrigir-se a data que se refere ao regime 

jurídico da RAN - Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março, e no último parágrafo por lapso deve ser corrigida a 

referência à RAN em vez de REN.  

b) Na previsão da evolução da situação na ausência de projecto, considera-se mais correcto que para o 

descritor solos e aptidão agrícola, apenas é possível prever a diminuição da área afecta a esses mesmos solos. 

c) A contaminação, que embora o EIA considere de muito reduzido significado, deve ser entendido como 

significativo, pois resulta da escorrência a partir da plataforma da via, por efeito de arrastamento pelas chuvas 

ou pelo vento, e incide nas faixas contíguas à estrada e nas linhas de água que acolhem a drenagem da 

plataforma, e solos adjacentes, devendo ser ponderada a construção de bacias de retenção. 

d) Para o descritor Ocupação actual do solo e no sentido de completar o relatório deveriam ser referidos os 

acessos e circulação de viaturas em obra; e considerar para a fase de exploração, que sempre que o traçado da 

via induzir impactes nas culturas praticadas, provocando por exemplo a separação da parcela, ou perda de 

espécies, deve ser prevista a devida compensação ao proprietário. 

e) Ponderar como Medidas Minimizadoras para os diferentes descritores ambientais: 

� para o factor solos a elaboração de uma carta de condicionantes, a ser integrada no Caderno de 

Encargos da Obra, na fase de projecto de execução, tal como escrita no ponto 6 da presente 

informação;   

� prever a elaboração de um Plano de Integração e Recuperação Paisagística para a fase de projecto de 

execução, no qual virão descritas detalhadamente as condições para efectuar os trabalhos de 

movimentação de terras, e a eventual decapagem da terra viva; 

� nunca devem ser utilizados os solos classificados como RAN para o depósito temporário de materiais, 

tal como é previsto na medida minimizadora no capitulo 8.3 – 3.º parágrafo; 

� para o descritor ocupação de solo, deve acrescentar-se a medida minimizadora que visa a 

compensação dos proprietários sempre que ocorra o corte de parcelas agrícolas. 
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Salienta-se ainda que, qualquer utilização não agrícola de solos inseridos na RAN é da competência da Entidade 

Regional da RAN cuja pronuncia se enquadra no n.º7 do art.º 23.º do DL 73/2009 de 31/03, “quando a 

utilização em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a pronuncia favorável da 

entidade regional da RAN, prevista nos n.º 9 e 10 do art. 13.º do regime jurídico da avaliação de impacte 

ambiental, compreende a emissão de parecer prévio vinculativo referido no n.º1”. 

 

Águas do Algarve 

Informam que quer para o Sistema de Abastecimento de Água, quer para o Sistema de Saneamento existem 

condicionantes e preocupações, levando em conta que têm infra-estruturas dos dois sistemas implantadas e 

que irão ter interferências com o projecto em análise. 

 

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve 

A nova variante entre a Rotunda 3 e a Rotunda 4, aproximadamente entre o km 2+200 e 2+500 vai afectar a 

conduta de abastecimento a Loulé (EE Loulé-PE de Fonte da Pipa) de FFD DN400, bem como o caboduto e a 

fibra-óptica nas proximidades e a montante do RUD de Loulé. Sobre o assunto (de sobreposição da Estrada à 

conduta Adutora) apenas foram encontradas duas referências, a primeira no Desenho D8 e a outra no Relatório 

Síntese. 

 

Atendendo a que não são indicadas soluções para a sobreposição da estrada às infra-estruturas da AdA, 

considera-se necessário a apresentação de soluções para o desvio da conduta adutora e da fibra-óptica, por 

parte do Projectista/Dono da Obra. 

 

Poderão existir captações municipais ou particulares afectadas coma implementação do projecto. 

 

Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve 

A ETAR de Loulé está implantada na zona, pelo que aquando do desenvolvimento do projecto de execução 

deverão ser salvaguardadas as devidas protecções previstas na legislação existente. 

 

Na parte final do projecto poderão haver interferências com o nosso interceptor de Valados, pelo que 

novamente e no desenvolvimento do projecto de execução deverão ser apresentadas soluções construtivas de 

modo a manter a integridade e perfeita operacionalidade da infra-estrutura. 

 

Em conclusão o nosso parecer é Favorável Condicionado à implementação e salvaguarda das condicionantes 

explicitadas acima. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 40 dias úteis, desde o dia 6 de Dezembro de 2010 a 31 de Janeiro de 

2011. 

 

No âmbito da consulta pública foram recebidos 3 pareceres, de: 

• Gilberto de Sousa Advogados, mandatário de 22 residentes em Alfarrobeira, freguesia de São 

Clemente, concelho de Loulé (Parecer acompanhado por 9 petições e abaixo assinados subscritos por 

residentes). 

• Nelson Ventura Lourenço, advogado, representante de Terence Blackman. 

• ALMARGEM – Associação de Defesa do património Cultural e Ambiental do Algarve. 

 

Os 22 residentes em Alfarrobeira, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé manifestam-se contra o 

projecto uma vez que este afecta um conjunto de propriedades promovendo a sua desvalorização. 

 

Consideram, ainda, que deveria ser tida em conta uma solução base ao invés da indicada de quatro faixas a 

poente da actual EN 125-4, ou seja o alargamento do traçado existente de forma a contemplar duas faixas na 

subida a Norte e na subida a Sul de Alfarrobeira. 

 

O parecer enviado pelo advogado Nelson Ventura Lourenço, representante de Terence Blackman refere que o 

projecto em avaliação apresentará impactes negativos na área onde se localiza a residência de Terence 

Blackman, no que diz respeito à qualidade do ar, ao ambiente sonoro, à paisagem e provocará, ainda, uma 

desvalorização substancial da sua propriedade. 

 

Refere, ainda que, atendendo à possibilidade do prolongamento da Circular Sul de Loulé até à EN 396, a partir 

da qual, pelo Nó de Loulé 1 da A22, se poderá aceder a Faro através de auto-estrada, os objectivos e 

justificação inerentes a esta nova via não estão cabalmente demonstrados. 

 

Considera inaceitável que a referida via não esteja prevista no respectivo Plano Director Municipal. 

 

Menciona, também, o facto dos proprietários da zona terem adquirido as suas propriedades precisamente pelo 

facto das mesmas se encontrarem num local isolado e silencioso, pagando o preço pela boa localização das 

mesmas, sendo que agora vêem o seu investimento totalmente prejudicado por uma obra que pouco sentido 

faz no contexto da região, existindo outras alternativas já planeadas que servem precisamente os interesses 

que o projecto em avaliação visa satisfazer. 

 

Por último, refere que o projecto irá alterar por completo a localidade de Alfarrobeira, a qual vai deixar de ter 

qualquer atracção turística. 

 

A Almargem não contesta a necessidade de promover a melhoria da qualidade de vida das populações locais e 

o desenvolvimento económico através da melhoria das acessibilidades, porém não pode deixar de ignorar  o 

impacte social e ambiental que estas podem gerar se forem incompatíveis com a preservação dos valores 

naturais, caso sejam adoptadas todas as soluções propostas no projecto em apreço.  
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Sem prejuízo do reconhecimento do interesse do desenvolvimento do projecto de requalificação da rodovia que 

liga as cidades de Loulé e Faro, a Almargem entende que o projecto levanta algumas dúvidas do ponto de 

vista: da análise custo-benefício; dos impactes ambientais e sociais relacionados com a afectação do património 

natural na travessia do vale da Ribeira da Goldra/São Lourenço, no troço inicial; e da afectação de solos 

classificados com aptidão agrícola e da qualidade de vida, concretamente no troço da variante ao aglomerado 

urbano da Alfarrobeira. 

 

No que concerne ao valor natural (flora e vegetação) da área a afectar, salienta o facto de no EIA se revelar um 

conhecimento florístico insuficiente e desajustado, alegadamente pelo facto de se analisar o elenco florístico em 

datas não apropriadas. Finalmente, das deficiências detectadas no estudo sobressai a falta de qualquer análise 

em relação ao valor do elenco florístico presente, bem como da magnitude dos impactes gerados. 

 

Refere ainda, que apesar de não haver sido integrada no Sítio da Rede Natura "Barrocal", e ao contrário do que 

é taxativamente afirmado no EIA, a área em causa reúne um conjunto de valores naturais de valor excepcional 

sobretudo ao nível da flora, facto que fundamenta por si só a necessidade da sua preservação, justificando-se 

como tal a redefinição dos actuais limites do SIC/ZEC (Barrocal) com vista ao seu alargamento e à prossecução 

dos objectivos previstos da Directiva Habitats, à luz dos conhecimento científico actual. 

 

Foi, ainda, recebido fora do período da Consulta Pública um parecer proveniente da Câmara Municipal de Faro 

que refere o seguinte: 

 

� A caracterização da área de estudo deverá integrar uma abordagem mais rigorosa aos Habitats protegidos 

pela Directiva Habitats (transposta para o Direito Português pelo Decreto-Lei nº. 140/99 de 24 de Abril, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 49/05, de 24 de Fevereiro) e ao Património no 

concelho de Faro uma vez que não é feita alusão à Carta Arqueológica de Faro. 

 

Sugere, também, que seja feita referência aos sítios arqueológicos identificados na referida Carta com 

localização próxima da área de estudo, como são os sítios nº 2 (Valados), nº 11 (Furadoiro), nº 20 

(Algarão da Goldra) e nº 35 (Alcaria). 

 

Deverá ser elaborada, inerentemente, uma abordagem à avaliação dos impactes naqueles elementos. 

� O EIA deverá identificar claramente se o projecto em avaliação implicará a desafectação da REN. 

 

Comentário da CA: 

O conteúdo dos pareceres recebidos vem ao encontro das preocupações da CA expressas na análise específica 

acima efectuada. Os principais impactes ocorrerão ao nível sócio-económico entre as rotundas 3 e 4, na 

variante ao aglomerado urbano de Alfarrobeira, pela afectação directa e indirecta das habitações dispersas 

existentes ou licenciadas que se desenvolvem a poente da EN125-4 e pela afectação da qualidade de vida 

(aumento dos níveis de ruído e degradação da qualidade do ar) dos seus proprietários, reflectindo-se na 

diminuição do interesse turístico da zona. É também, referido neste trecho a afectação de solos classificados 

com aptidão agrícola.  

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2291 

Estudo Prévio: Variante à EN125-4 (Entre a Circular de Loulé e Valados) 

Fevereiro de 2011 55 

No trecho inicial, entre as Rotundas 1 e 2, na variante a Goncinha são também referidos os impactes 

resultantes da afectação do património natural na travessia do vale da Ribeira da Goldra/São Lourenço. 

 

Consideram, ainda, que deveria ser tida em conta uma solução base ao invés da indicada de quatro faixas a 

poente da actual EN 125-4, ou seja o alargamento do traçado existente de forma a contemplar duas faixas na 

subida a Norte e na subida a Sul de Alfarrobeira. 

 

Na caracterização da área onde foram identificados vestígios de sílex (final do troço) – medida específica do 

Património - serão tidos em consideração os sítios arqueológicos identificados na referida Carta Arqueológica de 

Faro. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2291 

Estudo Prévio: Variante à EN125-4 (Entre a Circular de Loulé e Valados) 

Fevereiro de 2011 56 

 

8.CONCLUSÕES 

 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 

197/2005, de 8 de Novembro, e à Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, a Câmara Municipal de Loulé (CML), 

apresentou, na qualidade de entidade com competência para a autorização (e também proponente) do 

projecto, a 21 de Julho de 2010, à Agência Portuguesa do Ambiente, para procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental, o Estudo de Impacte Ambiental relativo ao Estudo Prévio da “Variante à EN 125-4 (Entre a 

Circular de Loulé e Valados) ”. O projecto foi enquadrado na alínea b) do nº 7, do Anexo I da referida 

legislação.  

 

A EN 125-4, entre o Nó de Loulé 2 da Via Infante Sagres (A22) e Loulé, é um dos principais acessos à cidade de 

Loulé, através da qual se estabelece a ligação rodoviária ao Parque das Cidades (onde se localiza o Estádio do 

Algarve e o futuro Hospital Central do Algarve), localizado a sul da A22, e a Faro. 

 

Considerou a Câmara Municipal de Loulé que para conferir dignidade, capacidade e nível de serviço adequado à 

EN125-4, seria conveniente dotá-la de um perfil com duas faixas de rodagem e separador central, iluminação 

pública adequada e passeios para a circulação pedonal. Na área onde se desenvolve o projecto, a EN125-4 

atravessa dois núcleos urbanos - Goncinha e Alfarrobeira. Para evitar estes atravessamentos, considerou o 

proponente a necessidade de construir duas variantes: uma a nascente da Goncinha (cuja justificação foi o 

facto da ocupação edificada tornar extremamente difícil a sua implantação a poente deste aglomerado e onde 

de acordo com o proponente se teve em consideração a existência das Grutas da Quinta do Ribeiro) e outra a 

poente de Alfarrobeira (cuja justificação foi o facto da orografia não permitir a sua implantação do lado 

nascente deste aglomerado e onde, de acordo com o proponente, se teve em consideração o povoamento 

disperso existente). De acordo com o EIA foram estudadas outras soluções alternativas de traçado, incluindo a 

beneficiação da totalidade do trecho da EN125-4, no entanto foram abandonadas dada a ocupação marginal 

desta via e foram definidas as soluções agora em avaliação neste Estudo Prévio. 

 

Considerou, assim, a CML que a implementação do projecto iria libertar as povoações de Goncinha e 

Alfarrobeira do tráfego de passagem, melhorando as condições de vida destas populações que ficariam servidas 

pela actual estrada, na qual poderiam ser implementadas medidas de dissuasão e acalmia do trânsito 

(passagens de peões sobrelevadas, semáforos de limitação de velocidade, etc.), conferindo condições 

adequadas de circulação ao tráfego entre Loulé e a Via do Infante, funcionando a Circular de Loulé como via 

distribuidora para a Cidade. 

 

O projecto em avaliação neste Estudo Prévio considera uma Solução Base, com uma extensão total de 3 557 

m, onde se prevê a construção de 5 Rotundas, sendo que apenas entre as Rotundas 1 e 2 e as Rotundas 3 e 

4 serão construídos troços de raiz, nomeadamente as referidas variantes a Goncinha e a Alfarrobeira, 

prevendo-se o funcionamento conjunto destas variantes com a actual EN125-4,a qual será alargada e 

beneficiada entre as Rotundas 2 e 3 e entre a Rotunda 4 e o final do traçado. Entre as Rotundas 3 e 4 da 

Solução Base, foram propostas duas Soluções Alternativas, A e B, que consistem apenas na redução do perfil 

transversal (em 8,0m) mantendo, no entanto, o traçado em planta da Solução Base e, na alteração dos 

sentidos de circulação.  
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Para a avaliação de impactes deste projecto a Comissão de Avaliação considerou e ponderou os Pareceres 

sectoriais emitidos pelas entidades que a constituem, os pareceres solicitados às entidades externas, os 

resultados da consulta pública efectuada e a visita ao local. 

 

Assim, e de acordo com esta metodologia considerou-se que os principais impactes positivos, resultantes da 

implementação do projecto serão os resultantes da melhoria das acessibilidades e o aumento da fluidez no 

tráfego, bem como o aumento da segurança rodoviária, no entanto, estes impactes não se farão sentir em 

toda a extensão do traçado proposto, o que se explicita de seguida. 

 

Tal como já referido, o projecto em avaliação apresenta dois troços novos, entre as Rotundas 1 e 2, a 

nascente do aglomerado de Goncinha e entre as Rotundas 3 e 4, a poente do aglomerado de Alfarrobeira, 

correspondendo o restante traçado, no geral, ao alargamento e ajustamentos na via existente, actual EN125-

4. É nos locais em que se procederá à construção de raiz da Variante que se perspectiva a ocorrência dos 

impactes negativos mais significativos. Considerou-se, face à tipologia do projecto e às características da área 

afectada que, entre as Rotundas 1 e 2 os factores determinantes nesta avaliação seriam a Geologia, os 

Sistemas Ecológicos e o Património. Já no trecho entre as Rotundas 3 e 4 os factores determinantes seriam a 

Ocupação do Solo, o Ordenamento do Território e a Sócio-Economia. 

 

Assim, para o trecho entre as Rotundas 1 e 2 prevê-se a ocorrência de impactes negativos que resultam do 

facto deste trecho se desenvolver numa zona cársica, de potencial ocorrência de galerias (que poderão ser 

importantes do ponto de vista geológico, hidrogeológico e arqueológico), na proximidade das grutas pré-

históricas da Quinta do Ribeiro, também classificadas como elemento patrimonial, e onde não foi possível 

aceder apesar de existirem cartografadas várias entradas possíveis. Assim, poderão ocorrer impactes 

negativos quer ao nível da afectação/destruição deste património geológico/arqueológico (ou de galerias a ele 

associadas), quer ao nível dos sistemas ecológicos, pela possibilidade das mesmas poderem ser utilizadas 

como locais potenciais de repouso e/ou reprodução de quirópteros, o que dada a época do ano em que foi 

realizado o estudo não foi possível confirmar. Neste trecho prevê-se também a ocorrência de impactes 

negativos ao nível dos sistemas ecológicos, resultantes quer do atravessamento do corredor ecológico 

associado à ribeira da Goldra, a qual está, também, incluída no Corredor Ecológico Meridional da Estrutura 

Regional de Protecção e Valorização Ambiental, previsto no PROT- Algarve, quer pela eventual possibilidade 

de serem afectadas ao nível da flora espécies de interesse comunitário e que não foram identificadas no EIA, 

mas que usualmente surgem associadas a áreas de matos e matagais, onde o traçado se desenvolve, as quais 

também devido à época em que o estudo foi realizado, não foi possível identificar. Face a estas afectações, 

ainda que algumas potenciais, foram propostos um conjunto de Condicionantes, Estudos e Medidas de 

Minimização para a fase de Projecto de Execução, as quais poderão vir a resultar em alterações quer dos 

métodos construtivos quer de traçado (de salientar que no âmbito desta avaliação só serão aceitáveis 

alterações dentro do corredor aprovado). 

 

Para o trecho entre as Rotundas 3 e 4, onde existem as alternativas A e B de redução de perfil transversal, 

considera-se que, ao nível da sócio-economia, irão ocorrer impactes negativos muito significativos, directos e 

permanentes, resultantes da afectação directa e indirecta das habitações existentes e licenciadas na área de 

influência da variante a Alfarrobeira (demolição, afectação de logradouros, corte de acessos, corte de 

parcelas) e da consequente degradação da qualidade de vida das populações locais (aumento dos níveis de 

ruído, degradação da qualidade do ar, diminuição da segurança), pelo que a CA emite parecer desfavorável à 
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totalidade das Soluções para este trecho (Solução Base e Alternativas A e B, no que diz respeito à nova 

intervenção). De salientar que estes impactes põe em causa e contrariam a própria justificação do projecto: o 

objectivo desta variante é o de retirar o tráfego de passagem do aglomerado de Alfarrobeira, no entanto e de 

acordo com o EIA (e constatado na visita ao local) o aglomerado urbano de Alfarrobeira desenvolve-se 

principalmente para poente da EN 125-4, de forma dispersa, estando localizadas as actividades económicas 

mais junto da actual EN125-4, enquanto as áreas urbanas se distribuem em áreas mais afastadas da estrada. 

Constata-se assim, que é proposta uma variante que vai afectar precisamente as áreas urbanas deste 

aglomerado urbano. 

 

Nos trechos entre as Rotundas 2 e 3 e entre a Rotunda 4 e o final do traçado, que correspondem ao 

alargamento e beneficiação da EN125-4, não foram identificados impactes negativos significativos.   

 

Em conclusão, e tendo por base a apreciação específica dos factores ambientais determinantes, os pareceres 

emitidos pelas entidades externas e os resultados da consulta pública efectuada, a Comissão de Avaliação, 

ponderando todos os factores em presença, emite Parecer Favorável à Solução Base, excepto no trecho 

entre as Rotundas 3 e 4 em que é emitido Parecer Desfavorável a todas as Soluções propostas 

(Soluções Base e Alternativas A e B), condicionado: 

� Ao estudo, entre as Rotundas 3 e 4, de uma solução em que os impactes sócio-económicos sejam 

minimizados e que implique o melhoramento do perfil da EN 125-4, caso se considere viável, e que 

poderá passar entre outras, pela eventual criação de uma terceira faixa de rodagem no sentido 

ascendente, criada com o recurso a uma intervenção na barreira existente a Nascente da actual EN 125-

4. No caso de não ser viável deverá manter-se o perfil transversal existente na actual EN125-4. 

� À implementação/execução/integração na fase de Projecto de Execução das Condicionantes, Estudos, 

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização indicados neste Parecer. 
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ANEXOS: 
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Anexo I: Pareceres das Entidades Externas 
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Anexo II: Esboço Corográfico 

 

 

 

 

 














































