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EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO 

ESTUDO PRÉVIO 

 

VOLUME IV – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

TOMO 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 

 
CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto em avaliação no presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se ao Estudo Prévio da 

EN125 – Circular de Olhão. 

 

O projeto da EN125 – Circular de Olhão localiza-se no concelho de Olhão, freguesias de Pechão e Quelfes, 

e tem como objetivo criar uma variante local à atual estrada nacional, através da construção de uma circular 

a norte da cidade de Olhão para eliminar o constrangimento atualmente existente na travessia da cidade 

que se efetua através da EN125, e cujo traçado está já integrado no próprio tecido urbano. Com a sua 

implantação pretende-se ainda uma solução de melhoramento da circulação viária entre o centro histórico 

de Olhão e a rede viária circundante, nomeadamente a ER2-6, EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 – Via do 

Infante). 

 

A EN125 constitui uma via estruturante da região do Algarve, com inserção mais próxima do litoral e que ao 

longo do seu desenvolvimento poente – nascente, entre Vila do Bispo e Vila Real de Santo António, tem 

uma importante função na acessibilidade às áreas mais densamente ocupadas que se localizam nesta zona 

litoral. A via tem sido alvo de importantes beneficiações, tendo em vista a melhoria do seu nível de serviço e 

segurança, nelas se incluindo o desenvolvimento localizado de algumas variantes no atravessamento dos 

núcleos urbanos que ao longo dos anos acabaram por se estabelecer de uma forma mais densa na sua 

envolvente, e como é o caso da cidade de Olhão.  
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O projeto tem início no ao km 111+500 da EN125 e termina ao km 116+100 da mesma estrada, 

apresentando uma extensão de cerca de 6 km. Em termos de caraterísticas geométricas, o traçado deverá 

garantir a velocidade base de 80 km/h e a estrada ter um perfil transversal tipo constituído por uma única 

faixa de rodagem com uma largura de 7,0 m com duas vias, uma em cada sentido, e bermas direitas 

variáveis, com uma largura mínima de 1,0 m. 

 

Na FIG. I. 1 apresenta-se a localização do projeto e o seu enquadramento nacional e regional. 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental destina-se à avaliação de alternativas de traçado para o 

desenvolvimento desta variante à EN125 na zona de Olhão, para submissão a procedimento de avaliação 

de impacte ambiental, nos termos da legislação. A finalidade será a seleção do melhor corredor para 

desenvolvimento do futuro traçado, na fase posterior de Projeto de Execução. 

 

 

 

2 - FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto em avaliação encontra-se em fase de Estudo Prévio e dele consta o desenvolvimento de duas 

alternativas de traçado, com possibilidade de interligação entre si. 

 

 

 

3 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA 

O proponente do projeto, e simultaneamente a entidade licenciadora, é a IP – Infraestruturas de Portugal, 

S.A.. 

 

  







     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

5

 

4 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

4.1 - EQUIPA TÉCNICA RESPONSÁVEL 

O projeto foi desenvolvido pela TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, S.A.. e o Estudo de Impacte 

Ambiental esteve a cargo da AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A., que reuniu para o efeito a seguinte 

equipa técnica: 

 

Quadro I. 1 – Equipa Técnica do EIA 

Nome Qualificação Profissional Função / Especialidade a Assegurar 

Fátima TEIXEIRA Geógrafa COORDENADOR DO ESTUDO 

Nuno LIMA Geólogo GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Jorge INÁCIO Geógrafo SOLOS, RAN E REN 

Jorge INÁCIO Geógrafo CLIMA E METEOROLOGIA 

Carla QUEIRÓS Engenheira Química, especialização 
Engenharia do Ambiente  

RECURSOS HÍDRICOS 

QUALIDADE DO AR 

Rui FERREIRA Engenheiro mecânico, 
especialização em acústica 

RUIDO 

Susana BAPTISTA Bióloga COMPONENTE BIOLÓGICA 

Fátima TEIXEIRA Geógrafa 

SOCIOECONOMIA E SAÚDE HUMANA 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO 
TERRITORIAL 

CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

João ALBERGARIA Arqueólogo PATRIMÓNIO CULTURAL 

Nuno CRUZ de CARVALHO Arquiteto Paisagista PAISAGEM  

Tiago FERREIRA Desenhador CARTOGRAFIA 

 

 

4.2 - PERÍODO DE ELABORAÇÃO  

Os estudos técnicos e ambientais iniciaram-se em julho de 2017, com o desenvolvimento prévio e 

sequencial de estudos de viabilidade de corredores e de traçados e terminaram em agosto de 2018, com a 

conclusão do Estudo Prévio e do Estudo de Impacte Ambiental, o qual foi posteriormente analisado pela IP 

e da sua revisão feita a edição final, em outubro de 2018.  
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5 - ENQUADRAMENTO LEGAL  

O Estudo de Impacte Ambiental pretende dar cumprimento ao quadro legal vigente, relativo ao Regime 

Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), definido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei  

n.º 179/2005, de 27 de agosto, Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e mais recentemente, pelo Decreto-Lei  

n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva comunitária em 

vigor, Diretiva n.º 2014/52/EU, de 16 de abril de 2014, e que entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro.  

 

De acordo com esta legislação, a construção de estradas em áreas definidas como “sensíveis” nos termos 

da legislação (áreas de conservação da natureza e de proteção patrimonial), e mesmo que não abrangidas 

pelos limiares definidos na legislação (extensão superior ou igual a 10km e com interseções desniveladas), 

têm enquadramento direto na legislação de AIA (alínea e) do n.º 10 – Projetos de Infraestruturas – áreas 

sensíveis do Anexo II do Decreto-Lei n.º 152-B/2017), nos termos do que a seguir se assinala a negrito: 

 

− Ponto 10 – Projetos de infraestruturas, alínea e) “Construção de estradas, portos e instalações 

portuárias, incluindo portos de pesca (não incluídos no Anexo I)”: 

o Caso geral: construção de estradas reservadas exclusivamente ao trafego motorizado e 

acessíveis apenas por nós de ligação (intersecções desniveladas) e construção de estradas 

com extensão ≥ 10 km 

o Áreas sensíveis: estradas, todas as que não se encontrem abrangidas pelos limiares 

definidos para o caso geral (possibilidade de análise caso a caso) 

 

De facto, o início do projeto, na articulação com a rede viária existente (EN125), encontra-se inserido em 

área de conservação da natureza, correspondente ao Parque Natural da Ria Formosa, e com isso obrigado 

a um procedimento de AIA, nos termos do acima exposto. 

 

A elaboração do EIA, e face à tipologia de projeto, seguiu o documento orientador da Agencia Portuguesa 

do Ambiente (APA), “Normas Técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de 

Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” de projetos não abrangidos pelas Portarias n.º 

398/2015 (pecuária) e n.º 399/2015 (atividades industriais ou similares a industriais, nomeadamente 

operações de gestão de resíduos e centrais termoelétricas, exceto centrais solares). Teve-se também em 

conta o definido no anexo do documento “Conteúdo tipo de um Estudo de Impacte Ambiental” do 

documento “Critérios para a fase de conformidade em AIA” da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), bem 

como o Caderno de Encargos da IP – Infraestruturas de Portugal para a elaboração do presente projeto. 
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O Resumo Não Técnico (RNT) foi elaborado nos termos dos “Critérios de Boa Prática para a Elaboração e 

Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pelo ex-IPAMB (Instituto de Promoção Ambiental), atual 

APA, considerando a revisão preconizada pela APAI – Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes 

em parceria com a APA, cuja versão final foi concluída em 2008. 

 

Os diplomas que mais especificamente enquadram a avaliação dos fatores ambientais que compõem o EIA 

são descritos e referidos na caracterização de referência e avaliação do respetivo fator ambiental. 

 

 

6 - ANTECEDENTES  

6.1 - PROCEDIMENTO DE AIA ANTERIOR (PROCESSO AIA 2508 – 2013) 

O projeto para o desenvolvimento de uma variante à EN125 na zona de Olhão foi já alvo de um anterior 

procedimento de avaliação de impacte ambiental (Processo n.º 2508), no âmbito dos estudos desenvolvidos 

para a Subconcessão Algarve Litoral (SCAL), mais concretamente no âmbito do projeto de execução da 

então designada “EN125 – Variante de Olhão” (Lanço 2.1.j da subconcessão), cuja Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), datada de 8 de agosto de 2013, emitiu parecer desfavorável face aos impactes negativos 

apresentados por esse projeto.  

 

A DIA emitida é apresentada no ANEXO 1 do Tomo 3 – Anexos, verificando-se que esse processo 

apresentava já por sua vez antecedentes relacionados com os estudos desenvolvidos para a Subconcessão 

do Algarve, de que resultou um traçado inicial, mas que em face dos condicionamentos de ocupação 

existentes no decorrer do estudo levou ao aparecimento de mais dois traçados alternativos. O projeto de 

execução então sujeito a avaliação apresentou assim três alternativas de traçado (Alternativas 1, 2 e 3), 

sendo que os troços inicial e final, eram comuns e apenas no trecho central se apresentavam como 

distintos, conforme se pode ver na FIG. I. 2. 

 

Para a compreensão destes antecedentes e também do enquadramento à atual situação, importa referir 

que a zona envolvente à cidade de Olhão tem uma ocupação agrícola e florestal, com vários núcleos 

habitacionais dispersos, sendo que o início do projeto (a poente da cidade) interceta ainda área de proteção 

à área do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF). 
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Fonte. RNT da EN125- Variante a Olhão, Subconcessão do Algarve Litoral (SCAL), junho 2011

FIG. I. 2 – Localização do 

 

O projeto constava inicialmente da solução 

desenvolvimento dos estudos, alguns dos proprietários

ao traçado proposto, uma vez que em sua opinião, este inviabilizava áreas agrícolas relevantes no contexto 

local e se desenvolvia a uma grande proximidade a habitações, sendo que a área 

correspondia à zona de Brancanes. 

 

Incluiu-se assim uma solução alternativa que nessa zona se desenvolvia mais a 

proposta, mas à semelhança do sucedido relativamente à pri

com desenvolvimento mais a sul, houve lugar a mais exposições de moradores c

pronunciando-se no sentido da adoção da solução anteriormente desenvolvida, por norte.

 

Face ao impasse resultante desta situação, foi do entendi

Grupo Rodoviário do Algarve Litoral que deveria ser apresentada uma terceira solução, com 

desenvolvimento intermédio relativamente às duas soluções rodoviári

sentido, procedeu-se à uniformização dos troços inicial e final da Variante, sendo consideradas três 

alternativas na zona de Brancanes, uma a norte, outra a sul e uma intermédia que acompanha mais de 

perto o eixo definido em sede de Plano Diretor Municipal, bem como 
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projeto constava inicialmente da solução que se apresenta mais a norte na FIG.

uns dos proprietários apresentaram uma exposição em que se opunham 

ao traçado proposto, uma vez que em sua opinião, este inviabilizava áreas agrícolas relevantes no contexto 

local e se desenvolvia a uma grande proximidade a habitações, sendo que a área 

correspondia à zona de Brancanes.  

se assim uma solução alternativa que nessa zona se desenvolvia mais a 

semelhança do sucedido relativamente à primeira solução, também no caso da alte

com desenvolvimento mais a sul, houve lugar a mais exposições de moradores contra o traçado proposto e

se no sentido da adoção da solução anteriormente desenvolvida, por norte.

Face ao impasse resultante desta situação, foi do entendimento da então Estradas de Portugal, S

Grupo Rodoviário do Algarve Litoral que deveria ser apresentada uma terceira solução, com 

desenvolvimento intermédio relativamente às duas soluções rodoviárias anteriormente apresentadas. Ness

se à uniformização dos troços inicial e final da Variante, sendo consideradas três 

alternativas na zona de Brancanes, uma a norte, outra a sul e uma intermédia que acompanha mais de 

sede de Plano Diretor Municipal, bem como da solução inicial.
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FIG. I. 2 mas durante o 

apresentaram uma exposição em que se opunham 

ao traçado proposto, uma vez que em sua opinião, este inviabilizava áreas agrícolas relevantes no contexto 

local e se desenvolvia a uma grande proximidade a habitações, sendo que a área mais crítica do traçado 

se assim uma solução alternativa que nessa zona se desenvolvia mais a sul que a inicialmente 

, também no caso da alternativa 

ontra o traçado proposto e 

se no sentido da adoção da solução anteriormente desenvolvida, por norte. 

mento da então Estradas de Portugal, S.A e do 

Grupo Rodoviário do Algarve Litoral que deveria ser apresentada uma terceira solução, com 

as anteriormente apresentadas. Nesse 

se à uniformização dos troços inicial e final da Variante, sendo consideradas três 

alternativas na zona de Brancanes, uma a norte, outra a sul e uma intermédia que acompanha mais de 

lução inicial. 
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No decorrer do procedimento de AIA e por solicitação Comissão de Avaliação (CA), foram ainda estudados 

outros novos traçados para a zona inicial do projeto, onde este se desenvolve em área do Parque Natural 

da Ria Formosa, por o seu regulamento condicionar a abertura de novos acessos rodoviários fora do solo 

urbano e dos espaços de equipamentos. 

 

O estudo de traçados alternativos para essa zona conduziu então à apresentação de dois corredores 

alternativos: Corredor Alternativo 1 que, inserido em área do Parque, segue contudo sobre via existente, e 

Corredor Alternativo 2 que se desenvolve mais a nascente, fora da área do Parque e em zona agrícola, 

como se pode observar na figura seguinte. 

 

 
Fonte. RNT da EN125 - Variante a Olhão, Subconcessão do Algarve Litoral (SCAL), junho 2011 

FIG. I. 3 – Corredores Alternativos Propostos para o Início do Projeto na Área do P.N. da Ria Formosa 
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Conforme a seguir se expressa, a DIA emitida veio contudo a dar parecer desfavorável ao projeto, com base 

na seguinte justificação: 

“Assim, e embora a CA, ao ponderar os impactes negativos do projeto, tenha considerado que para a 

opção Corredor Alternativo 2 (ou nascente) e Alternativa 2, os referidos impactes seriam 

minimizáveis, desde que cumpridas as medidas de minimização e implantados os planos de 

monitorização, a mesma CA admitiu, no seu parecer, que poderiam “ser estudados outros corredores 

alternativos que [fossem] cumulativamente compatíveis com o regulamento do POPNRF e que 

minimizassem os impactes na estrutura agrária (…), habitações e demais aspetos focados no seu 

parecer. 

Deverá, com efeito, entender-se que em qualquer um dos corredores alternativos e/ou alternativas 

propostas no EIA, o projeto “Lanço 1.1.j) – EN125 – Variante de Olhão” não poderá conduzir a 

emissão de uma DIA favorável condicionada, sem que os impactes negativos acima enunciados se 

mostrem acautelados, esclarecidos e ultrapassados pela Entidade proponente.” 

 

Conclui-se, portanto que a Comissão de Avaliação (CA) entendeu haver impactes na estrutura agrária e 

habitações que deveriam ser minimizados, assim como no PNRF, entendendo-se que os “outros aspetos 

focados no parecer”, e por isso não ser claro, possam ser os relacionados com aspetos ecológicos e 

condicionantes legais, como a RAN. 

 

Importa ainda referir no âmbito deste parecer, a posição demonstrada pela C.M. de Olhão, que considerou 

que os dois corredores alternativos propostos para o início do traçado, na área do Parque Natural da Ria 

Formosa, eram mais gravosos que o inicialmente proposto, ou porque levava a inúmeras demolições 

(Corredor Alternativo 1), ou porque se aproximava muito do centro da cidade, desincentivando o uso da 

Variante (Corredor Alternativo 2). Considerou ainda a Câmara que o traçado inicial e que está estabilizado 

desde 2009, com reserva de corredor em PDM, seria o mais favorável e não era incompatível com as 

normas definidas no regulamento do Parque Natural da Ria Formosa. 

 

Deste modo, para o desenvolvimento do atual projeto, considerou-se como orientação geral e face a estes 

antecedentes, que deveria haver uma preocupação pelo uso do corredor do PDM, em articulação com a 

minimização de impactes a nível das habitações, das áreas agrícolas, das áreas de RAN e ainda na menor 

intervenção possível em área do Parque Natural da Ria Formosa, procurando que os traçados se 

desenvolvessem sobre estradas / caminhos existentes, não havendo assim lugar à abertura de novas 

estradas e garantindo ainda que não seriam afetados habitats prioritários com o eventual alargamento de 

vias existentes. 
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6.2 - ANTECEDENTES DO ATUAL PROJETO: ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES E DE 

TRAÇADOS 

O atual Estudo Prévio do projeto baseou-se assim nos antecedentes específicos atrás referidos, tendo 

constado do desenvolvimento prévio de estudos de viabilidade de corredores (escala 1/25 000) e de 

traçados (1/5 000), onde se procurou a minimização dos aspetos identificados como mais sensíveis no 

âmbito do anterior estudo. 

 

Os traçados do processo anterior e as atuais soluções propostas são apresentadas na FIG. I. 4 para 

enquadramento da situação e dos estudos desenvolvidos. 

 

Como se verifica, toda a área de potencial desenvolvimento para a Circular de Olhão, a norte da cidade, se 

insere numa zona de grande condicionamento, pelos usos mistos presentes (agrícolas e urbanos) e a sua 

distribuição por todo o potencial território. Tratam-se de zonas agrícolas com efetiva exploração, em muitos 

casos de carácter intensivo e forte investimento, onde se alia a existência de um povoamento disperso, 

representado por aglomerados de menores dimensões na zona mais a poente, como por exemplo Bela–

Mandil, ou então aglomerados mais densos, na parte mais a nascente que estão na continuidade da área 

urbana de Olhão, como por exemplo o Bairro 28 de Setembro, Piares, a Quinta do Major e mais a norte 

Brancanes, onde neste caso se associam também áreas agrícolas de elevada dimensão e investimento, 

caso da Quinta do Calhau.  

 

Neste território, as estradas principais que irradiam da EN125 são complementadas e articuladas por 

inúmeras estradas e caminhos locais, nos quais se apoia o acesso às propriedades e aos aglomerados, 

pelo que se constitui assim uma zona de forte condicionamento à passagem de uma via com o carácter de 

uma circular e onde será inevitável a afetação de áreas agrícolas, zonas de RAN (que dominam aliás de 

forma quase contínua todo o território do concelho a norte da EN125) e pontualmente alguma edificação ou 

então a passagem próxima a edificações. 

 

Para o arranque dos atuais estudos foi contactado um conjunto alargado de entidades para fornecimento de 

informação atualizada sobre a zona e de potenciais condicionantes ao desenvolvimento de novos traçados, 

tendo se tido ainda como preocupação que as entidades com potencial maior relevância para o processo 

fossem desde logo consultadas, caso do Parque Natural da Ria Formosa, em reunião promovida no 

arranque do estudo de corredores para o seu desenvolvimento em articulação com o regulamento do PNRF 

e a Câmara Municipal de Olhão, por via da apresentação por parte da IP dos corredores que se estavam a 

estudar e de eventuais ajustes aos mesmos, antes de se prosseguir para o desenvolvimento dos traçados, 

na escala de projeto. 
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De forma a tornar viável o empreendimento, face às limitações orçamentais, foi também acordado com a 

Câmara Municipal de Olhão a redução das características desta variante, nomeadamente através do 

aproveitamento da parte das vias camarárias existentes e da redução do perfil transversal tipo da estrada a 

construir, sendo portanto uma orientação para o projeto o aproveitamento, sempre que possível, de 

estradas existentes. 

 

Esta situação de aproveitamento de vias existentes, conjugada com as orientações do Regulamento do 

PNRF que impede a abertura de novas vias e apenas permite o alargamento / beneficiação das existentes, 

levou assim a que o arranque do projeto, em área do PNRF até sensivelmente ao km 0+500, se fizesse 

segundo dois traçados alternativos (Solução A e Solução B) que usam para o efeito vias existentes que 

irradiam da EN125, a poente da rotunda do Torrejão existente: a estrada municipal de Bela Mandil para a 

Solução B e um caminho não pavimentado a poente desta via, para a Solução A.  

 

A Solução B segue a filosofia de desenvolvimento do Corredor Alternativo 1 do anterior processo, embora 

procedendo ao uso da via existente sem qualquer afetação de casas, situação que ocorria antes, com a 

afetação da única habitação existente do lado poente da estrada.  

 

Procurou-se ainda que para a Solução A, e em alternativa a criar uma nova rotunda na EN125, esta se 

pudesse ligar à rotunda do Torrejão existente, havendo por isso um alargamento localizado deste pequeno 

trecho da EN125 desde o início da solução até à rotunda do Torrejão. 

 

Com base nestes alinhamentos iniciais que procuram minimizar a passagem em área do PNRF, procurou-

se de seguida que o desenvolvimento do restante traçado se fizesse, sempre que possível, usando vias 

existentes de modo a minimizar a afetação dos usos do solo, situação que só foi contudo possível na 

Solução B, até cerca do km 1+600 e depois no final do traçado, usando a via camarária existente que já  

liga atualmente à rotunda da zona industrial, a nascente da cidade do Olhão, onde a Variante à EN125 

termina. 
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Procurou-se também que os traçados não afetassem edificado (exceto num caso numa das alternativas 

(Solução A) com uma edificação degradada e não habitada), se minimizasse a passagem em áreas 

agrícolas de maior valor acrescentado, embora nem sempre tal tenha sido possível, caso da zona central 

dos traçados, na envolvente a Brancanes, por toda a zona ter idênticas características (muitas áreas 

agrícolas, nalguns casos de elevado investimento e casas dispersas), pelo que aqui os únicos locais de 

passagem para a via (entre os km 3 e 4 das Soluções A e B), voltam a ser os das Alternativas 1 e 2 do 

processo anterior, por serem os únicos que efetivamente não afetam edificado, embora consequentemente 

possam ter impactes em áreas agrícolas. Qualquer passagem mais a norte ou mais a sul destes dois 

alinhamentos não é possível realizar-se sem afetar casas de habitação, como é visível na FIG. I. 4. 

 

Devido a estas situações procurou-se por isso também atender sempre que possível ao corredor do PDM, 

por ser também esse a escolha da Câmara Municipal de Olhão e por corresponder a um corredor com 

suporte legal, e em teoria, mais “desimpedido”, sendo que a solução “B” proposta segue no essencial esse 

corredor. Com a Solução A, procurou-se outra alternativa de corredor, uma vez que a própria potencial 

escolha de Comissão de Avaliação no processo anterior não recaiu na Alternativa 3 que seguia sempre o 

PDM, mas sim na Alternativa 2 que, no seu trecho central, se posicionava mais a sul, por no corredor do 

PDM se encontrarem habitações, razão que levou também a atual Solução B, entre os km 3 e 4, a aí 

posicionar-se e a Solução A, a posicionar-se a norte do corredor do PDM. 

 

Das condicionantes identificadas na zona, algumas infraestruturas, nomeadamente de abastecimento de 

água (captações, adutoras), saneamento e linhas elétricas, consideram-se passiveis de conciliação com o 

projeto. No caso da REN as afetações são muito reduzidas e no caso da RAN, mais extensamente afetada, 

a sua minimização é difícil, por se tratar de áreas generalizadas a todo o território atravessado e sem 

alternativa de as evitar, pelo que ter-se-á que prever a sua desafetação pelo interesse público do projeto. 

 

A interferência da futura via circular com a área de proteção do Parque Natural da Ria Formosa, foi como se 

viu antes, minimizada, fazendo uso de acessos existentes que podem ser alargados e melhorados, o que 

aliado ao interesse público do projeto, é passível de aplicação do n.º 2 do art.º 42º. A decisão final caberá 

no entanto sempre a parecer posterior do ICNF. 

 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

22

 

7 - METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 

A metodologia geral utilizada na elaboração do EIA associado ao projeto da EN125 – Circular de Olhão tem 

como base o estipulado no Programa Preliminar da IP para o presente projeto, em interligação com os 

estudos desenvolvidos anteriormente, conforme enquadramento realizado no ponto anterior. 

 

Tem ainda em conta os aspetos previstos na legislação nacional e comunitária sobre a matéria, tendo 

envolvido em termos sintéticos as seguintes grandes etapas usualmente consideradas num EIA em fase de 

Estudo Prévio: 

 

a) Análise dos antecedentes do projeto, considerando os estudos anteriormente realizados; 

b) Realização de visitas de reconhecimento em conjunto com o projetista; 

c) Recolha de informação, consulta e reuniões com entidades; 

d) Acompanhamento do desenvolvimento dos corredores e respetivos traçados no arranque do Estudo 

Prévio com contributos de ordem ambiental para o seu estabelecimento; 

e) Caracterização da situação atual do ambiente potencialmente afetado através de levantamentos de 

campo, consulta e reuniões com entidades, análise de fotografia aérea e cartografia e análise 

documental; 

f) Determinação e avaliação dos impactes do projeto, incluindo os impactes cumulativos de forma 

integrada com as medidas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos, com vista à 

avaliação comparativa de alternativas com base nos impactes residuais; 

g) Estruturação dos programas de monitorização com definição geral das diretrizes a pormenorizar em 

fase de Projeto de Execução; 

h) Elaboração das diferentes peças escritas e desenhadas que compõem o EIA. 

 

Importa ainda referir que o EIA envolveu o trabalho conjunto e integrado de uma equipa pluridisciplinar, 

sendo o documento final, agora apresentado, o seu resultado. Além disso, a avaliação das alternativas 

preconizadas beneficiou também da forte integração e estreito relacionamento existente entre os técnicos 

dos estudos ambientais, projetista e IP, de modo a que o projeto final reflita a sua viabilidade técnica, 

económica e ambiental. 
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Nos pontos seguintes, especificam-se os objetivos e os aspetos metodológicos gerais envolvidos em cada 

uma das principais etapas: 

 

− Definição do âmbito do estudo e recolha de informação; 

− Caracterização da situação ambiental de referência; 

− Identificação e avaliação de impactes. Medidas de minimização e valorização de impactes. 

Comparação de alternativas; 

− Programas de Monitorização. 

 

 

 Definição do âmbito do estudo  

Na fase inicial do EIA, de acordo com o procedimento normal em estudos de impacte ambiental, foi definido 

o respetivo âmbito do estudo, sendo identificadas as áreas e aspetos ambientais mais sensíveis, 

essencialmente com base nos estudos anteriormente realizados, na análise da cartografia e num 

reconhecimento prévio da área envolvida. 

 

Constituem fatores muito importantes, no caso em análise, os Solos, o Uso do Solo, o Ordenamento do 

Território e Condicionantes, a Socioeconomia, a Ecologia e a Paisagem. Como fatores potencialmente 

importantes apresentam-se o Ambiente Sonoro, a Qualidade da Água, a Qualidade do Ar e o Património e 

como fatores pouco importantes o Clima, a Geologia e Geomorfologia, os Recursos Hídricos e a Gestão 

de Resíduos. 

 

Em termos de escalas de análise e para os descritores que se apresentam com uma relação territorial mais 

direta com o projeto, sendo por ele diretamente afetados, o nível de caraterização será mais detalhado de 

forma a poder avaliar os impactes ambientais diretos e indiretos que deverão ocorrer durante a fase de 

construção e de exploração do projeto, correspondendo a área de estudo a uma faixa envolvente ao traçado 

de cada alternativa, com uma largura de 200 m. Estão neste caso, a caracterização e avaliação dos Solos, 

Uso do solo, Geologia, Recursos hídricos, Património e Ordenamento do Território e Condicionantes, como 

os mais importantes, mas também ainda, o Ambiente Sonoro. Para os fatores ambientais, cuja abordagem 

de avaliação extravasa o contexto local, a escala de abordagem será menos detalhada abrangendo uma 

área mais vasta, de forma a avaliar o impacte que deverá ocorrer essencialmente na fase de exploração e 

que decorre da presença e funcionamento do projeto. Estão neste caso o Clima, a Qualidade do ar, a 

Ecologia, a Socioeconomia e a Paisagem. 
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 Recolha de Informação 

Para a elaboração do estudo, procedeu-se à recolha de dados e informação vária, recorrendo à pesquisa 

bibliográfica e à consulta de organismos da administração central, regional e local. Neste âmbito, foram 

formalmente consultados as seguintes entidades, cuja informação recebida foi analisada e inserida no 

Estudo: 

 

• Águas do Algarve; 

• Autoridade Nacional de Aviação Civil – ANAC; 

• Autoridade Nacional de Comunicações – ANACOM; 

• Autoridade Nacional de Proteção Civil – ANPC; 

• Agência Portuguesa do Ambiente – APA / ARH Algarve; 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – CCDR Algarve; 

• Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional – DGADR; 

• Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional – Ministério da Defesa Nacional – DGRDN; 

• Direção Geral de Energia e Geologia – DGEG; 

• Direção Geral do Património Cultural – DGPC; 

• Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve – DRAP Algarve; 

• Direção Regional de Cultura do Algarve – DRC Algarve; 

• EDP Distribuição;  

• Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) / Parque Natural da Ria Formosa 

(PNRF); 

• Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG; 

• Rede Elétrica Nacional – REN; 

• Turismo de Portugal. 

 

Os contactos com a Câmara Municipal de Olhão foram efetuados pela IP, tendo os dados relacionados com 

o ordenamento e condicionantes do PDM sido retirados do site da Direção Geral do Território (DGT) e do 

site da Câmara. 

 

No ANEXO 2 do Tomo 3 – Anexos é apresentada cópia da correspondência trocada com as entidades 

acima referidas, assim como um quadro síntese das informações recebidas. 
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 Caracterização da Situação Atual do Ambiente  

A caracterização da situação do ambiente envolvente foi fundamentada no levantamento, análise e 

interpretação de informações disponíveis relativamente aos aspetos biofísicos, de qualidade do ambiente, 

humanos e de ordenamento.  

 

Na generalidade, as informações foram obtidas através de pesquisa bibliográfica (incluindo a cartografia), 

levantamentos de campo e contactos com entidades locais e regionais. 

 

O objetivo principal desta etapa foi estabelecer um quadro de referência das condições ambientais da 

região, com particular relevo para a análise e descrição do local, nos aspetos mais relevantes do projeto em 

estudo. 

 

O grau de detalhe da caracterização de cada um dos descritores teve em linha de conta a sua importância 

face ao projeto em estudo. 

 

• Fatores Físicos que integram a análise da Geologia e Geomorfologia, Solos, Recursos Hídricos e 

o Clima que são descritores sobre os quais o projeto não deverá envolver impactes significativos, 

mas cujo conhecimento é importante; 

• Fatores de Qualidade do Ambiente, que integram a análise da Qualidade da Água, Qualidade 

do Ar, Ambiente Sonoro e Gestão de Resíduos, que são descritores sobre os quais o projeto 

poderá ter potenciais impactes significativos que importa assim determinar e propor na sua 

sequencia as medidas de minimização necessárias; 

• Fatores Ecológicos, que incluem a Fauna e Flora e os Habitats e que se são considerados 

fatores importantes pelos condicionalismos ecológicos de base, pela existência de uma área de 

conservação da natureza e potenciais impactes do projeto; 

• Fatores Humanos e de Ordenamento, que incluem o Uso do Solo, a Paisagem, o Património, a 

Socioeconomia, e o Ordenamento do Território e Condicionantes, considerados como fatores 

muito importantes para a avaliação, por se tratar de uma nova via a desenvolver numa área 

agrícola, com uma ocupação urbana dispersa, cujas potenciais interferências importa identificar e 

minimizar.  
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 Identificação e Avaliação dos Impactes Ambientais 

A avaliação de impactes visou a identificação dos principais impactes ambientais associados ao projeto para 

as fases de construção e exploração, comparando as alternativas de projeto propostas e concluindo sobre a 

mais favorável ambientalmente. A fase de desativação não se justifica ser analisada face à não 

previsibilidade de ocorrência dessa situação, por se tratar de uma via incluída no Plano Rodoviário Nacional 

e estruturante para a Região do Algarve. 

 

Na análise de impactes foram determinados, sempre que possível, de modo quantitativo e qualitativo os 

efeitos do projeto nas diferentes áreas temáticas, algumas das quais e pela natureza do projeto envolveram 

a simulação de impactes (qualidade do ar, qualidade da água e ruido). 

 

 

 Avaliação Global de Impactes e Impactes Cumulativos 

Foi feita uma avaliação global de impactes, integrando as conclusões das diferentes áreas temáticas, de 

modo a concluir sobre a solução ambientalmente mais favorável, e analisada a Alternativa Zero e os 

potenciais efeitos cumulativos. 

 

 

 Formulação de Medidas de Minimização e Potenciação dos Impactes Positivos 

Os impactes considerados significativos foram alvo de análise visando a definição de mecanismos e/ou 

ações, que possam ser implementadas na fase de projeto de execução e na fase de construção para evitar, 

reduzir ou compensar os seus efeitos negativos ou que permitam potenciar, valorizar ou reforçar os aspetos 

positivos do projeto, maximizando os seus benefícios. 

 

 

 Monitorização Ambiental 

Em função dos impactes potenciais identificados foi proposto um Programa de Monitorização adequado à 

avaliação da evolução do projeto. 
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8 - ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

O Estudo de Impacte Ambiental corresponde ao Volume IV do projeto e é composto pelos seguintes três 

tomos: 

 

− o Tomo 1 ao Resumo Não Técnico que sintetiza e traduz, em linguagem não técnica o conteúdo 

do EIA; 

 

− o Tomo 2 ao Relatório Síntese do EIA, subdividido nos seguintes capítulos: 

• Capítulo I corresponde à Introdução, onde se identifica o projeto, a entidades promotora, 

licenciadora, equipa responsável, o enquadramento jurídico-administrativo, antecedentes e 

a metodologia e estrutura do EIA. 

• Capítulo II corresponde à Objetivos e Justificação, onde se descrevem os objetivos do 

projeto, a respetiva justificação e antecedentes do projeto. 

• Capítulo III corresponde à Descrição do Projeto onde se descrevem todas as 

condicionantes decorrentes da localização da área específica de implantação e se efetua 

uma descrição do projeto e das suas alternativas. 

• Capítulo IV que caracteriza a Situação Atual do Ambiente nas suas várias componentes: 

fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores ecológicos, fatores humanos e de 

ordenamento e a evolução da situação sem projeto. 

• Capítulo V que corresponde à Identificação e Avaliação de Impactes, que engloba a 

avaliação de impactes das alternativas do projeto em estudo por área temática e ainda os 

impactes cumulativos e a avaliação global de impactes. 

• Capítulo VI que identifica as Medidas de Gestão Ambiental a adotar para mitigação dos 

impactes negativos do projeto e valorização dos impactes positivos. 

• Capítulo VII, onde se apresentam os Programas de Monitorização identificados como 

necessários; 

• Capítulo VIII, com as Lacunas de Conhecimento e Conclusões do EIA; 

 

− o Tomo 3 aos Anexos. 
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CAPÍTULO II – OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

 

1 - OBJETIVO DO PROJETO 

A EN125 – Circular de Olhão tem como objetivo a criação de uma variante ao troço da EN125 que 

atravessa a cidade de Olhão e que se constitui atualmente como um arruamento urbano, cujo nível de 

serviço e condições de circulação são considerados constrangimentos importantes e incompatíveis com a 

função de uma estrada nacional que integra o Plano Rodoviário Nacional e que tem um papel estruturante 

na Região do Algarve, ao ser a via que com um desenvolvimento transversal a toda a região, serve as 

diferentes sedes de concelho e aglomerados de toda a zona mais próxima do litoral.  

 

Em termos de caraterísticas geométricas, o traçado deverá garantir a velocidade base de 80 km/h e a 

estrada ter um perfil transversal tipo constituído por uma única faixa de rodagem com uma largura de 7,0 m 

com duas vias, uma em cada sentido, e bermas direitas variáveis, com uma largura mínima de 1,0 m, 

podendo apoiar-se no aproveitamento de vias camarárias existentes, conforme entendimento estabelecido 

entre a IP e a Câmara Municipal de Olhão. 

 

Pretende-se ainda com a implementação da Circular a Olhão melhorar a circulação viária entre o centro 

histórico de Olhão e a rede viária circundante, nomeadamente a ER2-6, EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 

– Via do Infante), através de ligações de nível a estabelecer com estas vias. 

 

 

2 - JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Como referido, a EN125 desenvolve-se transversalmente ao território da Região do Algarve, entre Vila do 

Bispo e Vila Real de Santo António, assumindo um caráter de via estruturante, visto que possibilita as 

ligações entre os principais centros urbanos do litoral e, através das suas ligações transversais com vias da 

rede principal e complementar, movimentos intra e supra-regionais. Neste ultimo âmbito de destacar a sua 

articulação com a A22, que permite a ligação a Espanha em Vila Real de Santo António, bem como 

movimentos em direção a Norte pela A2 em Paderne, pelo IC1 em Lagoa e pelo IC27 em Castro Marim. 
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O desenvolvimento urbano que se tem verificado na envolvente da EN125, associado ao próprio 

desenvolvimento socioeconómico da região do Algarve, conduziu contudo a que esta via de transformasse 

em grande parte da sua extensão, numa via eminentemente urbana, conduzindo a níveis de serviço muito 

baixos, a uma reduzida segurança de circulação e ao surgimento de zonas de conflito, com muitos pontos 

negros de sinistralidade rodoviária. 

 

Neste sentido, a Subconcessão do Algarve Litoral, decidida implementar pelo estado português em 2009 

(FIG. II. 1), visou requalificar a EN125 potenciando a sua função enquanto via estruturante, melhorando as 

condições de circulação numa via que regista níveis de tráfego muito elevados, aumentando as condições 

de segurança de circulação e, da mesma forma, potenciando a requalificação urbana e paisagística na 

envolvente e promovendo o ordenamento urbano. Das ações previstas no âmbito desta subconcessão, nem 

todas foram contudo concretizadas, como é o presente caso de uma Variante à EN125, na travessia na 

cidade de Olhão.  

 

 
(Fonte: https://gravidade.pt/portfolio-posts/) 

FIG. II. 1 – Subconcessão Algarve Litoral (SCAL) 

 

 

De acordo com os estudos de base da Subconcessão, a melhoria das condições de circulação que se 

reflete nos tempos de percurso, pode atingir os 19% nos troços onde se prevê a construção de variantes, 

sendo considerado um aspeto fortemente positivo no contexto regional e correspondendo a cerca de 2,6 

milhões de horas anuais que serão poupadas nas deslocações. 
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Da mesma forma, a uniformização dos perfis transversais e a adoção de medidas específicas traduzir-se-á 

ainda na melhoria global das condições de segurança na EN125 que, aliada à retirada de tráfego dos 

centros urbanos atravessados, resultante da construção de variantes, tem como objetivo a redução global 

em 35% da sinistralidade grave e da sinistralidade geral.  

 

O atual projeto vai assim de encontro aos princípios de melhoria das condições de circulação e segurança 

rodoviária da EN125 e das populações servidas, através da criação de uma via circular a norte da cidade de 

Olhão, eliminando o constrangimento atualmente existente na travessia desta cidade, que se efetua através 

da EN125 e cujo traçado está já integrado no próprio tecido urbano, com visíveis incómodos na qualidade 

de vida e segurança da população e com tempos de percursos para os utentes muito mais elevados e 

penalizadores da desejada melhoria de circulação que se impõe a uma estrada desta natureza.  

 

Deste modo, a construção da Circular de Olhão, evitando o atravessamento da zona urbana da cidade, 

contribuirá para uma maior fluidez do tráfego de longo curso na EN125 e, por outro lado, melhorará as 

condições de circulação nos percursos locais e pedonais no centro da cidade de Olhão, ao retirar o tráfego 

de passagem do centro da mesma. Melhorará também a circulação na EN125 a nascente de Faro e 

particularmente entre Faro e Olhão, com movimentos diários atualmente muito significativos face ao 

crescimento de Olhão como concelho residencial. 

 

 

3 - CONFORMIDADE COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

A EN125 faz parte do Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 

de julho, e alterado pela Declaração de Retificações n.º 19-D/98 de 31 de outubro, pela Lei n.º 98/99 de 26 

de julho e pelo Decreto-Lei 182/2003 de 16 de agosto. O Plano Rodoviário Nacional define a rede rodoviária 

nacional do continente que desempenha funções de interesse nacional ou internacional, sendo constituída 

pela rede nacional fundamental e pela rede nacional complementar. 

 

A EN125 encontra-se incluída na Rede Complementar, a qual é formada pelos itinerários complementares 

(IC) e pelas estradas nacionais (EN), constantes das listas anexas aos diplomas acima referidos, e deles 

fazendo parte integrante.  

 

Esta rede nacional complementar assegura a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros 

urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, sendo a EN125, e como se viu no ponto anterior, uma 

via estruturante da Região do Algarve, com um desenvolvimento transversal a toda a região, desde Vila do 

Bispo até Vila Real de Santo António.  

  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

32

 

Pela sua articulação com o projeto em análise é de destacar ainda no âmbito desta legislação o art.º 8 que 

refere que: 

1- Nas cidades médias cuja importância o justifique, devem ser previstas: circulares e vias de 

penetração no tecido urbano, as quais integrarão a rede rodoviária nacional em condições a acordar 

caso a caso entre a Junta Autónoma de Estradas e as autarquias.  

2- Deve ser elaborado, a nível nacional, um programa de construção de variantes à travessia de sedes 

de concelho e outros centros urbanos, ponderando as características operacionais, o impacte 

ambiental e as condições de segurança.  

3- Os traçados devem articular-se com os instrumentos de planeamento e de ordenamento do 

território, de âmbito regional e municipal. 
 

Deste modo, e já justificada a conformidade com o PRN face à sua importância e necessidade, deve assim 

avaliar-se também da sua compatibilidade e forma de desenvolvimento face ao planeamento municipal e 

regional, nomeadamente, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve), o 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhão e ainda o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria 

Formosa (PNRF), por o mesmo abranger, ainda que de forma marginal, a zona de arranque do projeto em 

torno da EN125, na zona de Bela Mandil. 

 

Assim, o PROT Algarve (revisão), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 

de Agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 3 de Dezembro, define ao 

nível dos objetivos estratégicos a melhoria do sistema de transportes, numa perspetiva de 

complementaridade dos seus vários modos e interfaces, enquanto suporte físico e funcional das 

acessibilidades externa e interna da região e relativamente aos objetivos operativos no âmbito do transporte 

rodoviário, refere a necessidade de: 

 
- Melhorar o desempenho – tempos de percurso – e as condições de segurança rodoviária em 

geral; 

- Concluir e requalificar a rede rodoviária nacional e regional, prevista no Plano Rodoviário Nacional, 

garantindo a sua articulação com o nível municipal; 

- Reduzir as acessibilidades marginais ao longo das principais vias rodoviárias estruturantes, como 

firma de aumentar a sua fluidez e de reduzir os níveis de sinistralidade, com especial atenção para 

as vias das redes regional e municipal, e para a regulamentação da ocupação e edificação das 

suas zonas marginais e envolventes. 
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Nas Normas Específicas de Carácter Sectorial, ponto referente à Acessibilidade e Mobilidade, Rede 

Rodoviária, o PROT refere, especificamente em relação à EN125, que “(…) As acções específicas de 

ordenamento e requalificação da EN125, entendida como eixo estruturante, inserem-se ainda numa 

perspectiva mais vasta de qualificação ambiental e paisagística da faixa costeira e da garantia da 

sustentabilidade da própria actividade turística, tendo presente o seu papel de ligação entre as áreas 

edificadas da faixa litoral, entre as actividades económicas e ainda a sua articulação com o restante sistema 

de mobilidade e acessibilidades.” 

 

O projeto insere-se também ainda em área abrangida pelo Plano de Ordenamento do Parque Natural da 

Ria Formosa (POPNRF) (revisão aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2009, de 2 de 

setembro), o qual fixa princípios e regras quanto à ocupação, ao uso, e à transformação do solo nas áreas 

por ele abrangidas, visando a satisfação do interesse público através de um correto ordenamento do 

território. 

 

Tal como já representado na FIG. I. 4 na articulação com a rede viária existente (EN125), verifica-se que o 

início do projeto abrange o limite norte da área do PNRF e já a norte da EN125, em área que na sua Planta 

de Síntese (ver ANEXO 8 do Tomo 3 – Anexos), é classificada como “Área Terrestre – Proteção 

Complementar I”, o que de acordo com a leitura do regulamento do Plano, mais concretamente no art.º 13º, 

se verifica serem áreas que correspondem “(…) a áreas de enquadramento, transição ou amortecimento 

dos impactes ambientais relativamente às áreas de proteção parcial, onde se pretende compatibilizar a 

intervenção humana e o desenvolvimento social e económico local com a manutenção do estado de 

conservação favorável dos habitats e das espécies da flórea e da fauna, a valorização da paisagem e outros 

objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade”. 

 

As deposições específicas definidas no art.º 14º para esta tipologia de áreas, não referem qualquer 

condicionamento quanto à implantação de novas vias, mas a alínea g) do n.º 1 do art.º 8 referente a atos e 

atividades condicionadas para a globalidade do Parque, refere que a abertura de novas estradas, caminhos 

ou acessos e o alargamento ou qualquer modificação das vias existentes, bem como obras de manutenção 

e conservação que impliquem a destruição do coberto vegetal, exceto se enquadrados nas ações previstas 

no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, encontram-se entre as atividades 

condicionadas, e cuja realização fica sujeita a parecer do atual ICNF. 

 

O art.º 42º relativo às “Infraestruturas Viárias”, refere contudo também que: 
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“1 – Na área do Parque Natural da Ria Formosa as infraestruturas viárias obedecem aos seguintes 

condicionamentos: (em que apenas se refere aqueles com potencial interesse para a zona e o projeto em 

análise): 
 

“a) Fora do solo urbano e dos espaços de equipamento não é permitida a abertura de novos acessos 

rodoviários; 

(…) 

c) No solo urbano não é permitida a construção de novas vias marginais; 

(…) 

g) Na definição de infra -estruturas viárias devem ser considerados corredores e locais que não colidam 

com os valores e interesses do património cultural, aplicando-se o disposto no artigo 47.º. 

 

2 – O alargamento e a modificação da plataforma das vias existentes carecem de parecer do ICNB, I. P.”. 

 

Assim, e face a estas especificações do regulamento que não permitem a abertura de novas vias, 

considerou-se contudo como possível o se poder alargar e modificar a plataforma de vias existentes, 

conforme o n.º 2 do art.º 42, o que necessitará contudo sempre de parecer do ICNB (atual ICNF). 

 

Foi deste modo realizado logo no arranque do projeto uma reunião prévia com a presidência do Parque 

Natural (21 de julho de 2017), para aferir deste entendimento possível a dar ao projeto e da sua viabilidade 

para a consolidação dos corredores a propor. Desta reunião e conforme manifestado pela presidente do 

Parque ficou claro a necessidade de não abrir novas frentes de acesso, e que fazendo uso de acessos 

existentes que podem ser alargados e melhorados e fazendo também uso do interesse público do projeto, 

seria possível a aplicação do n.º 2 do art.º 42º. A decisão final caberá no entanto sempre a parecer posterior 

do ICNF. 

 

Esta situação de aproveitamento de vias existentes que concretiza o também acordado entre a IP e CM 

Olhão e se conjuga com as orientações do Regulamento do PNRF que impede a abertura de novas vias e 

apenas permite o alargamento / beneficiação das existentes, levou assim a que o arranque do projeto, em 

área do PNRF até sensivelmente ao km 0+500, se fizesse segundo dois traçados alternativos (Solução A e 

Solução B) que usam para o efeito vias existentes que irradiam da EN125, a poente da rotunda do Torrejão 

existente: a estrada municipal de Bela Mandil para a Solução B e um caminho não pavimentado a poente 

desta via, para a Solução A.  
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A nível municipal, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhão, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 50/95, de 31 de maio e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/97, de 29 de 

agosto e Regulamento n.º 15/2008, de 10 de janeiro, tem na sua Planta de Ordenamento em vigor (ver 

ANEXO 8 do Tomo 3 – Anexos), contemplado um corredor para esta infraestrutura viária prevista, o qual foi 

preferencialmente, ou sempre que possível, seguido para o desenvolvimento das alternativas de projeto. 

 

Com esta situação pretendeu-se ir de encontro às orientações já definidas no planeamento municipal e ao 

manifestado pela Câmara Municipal de Olhão no anterior procedimento de AIA, que considerou que o 

traçado inicial e que está estabilizado desde 2009, com reserva de corredor em PDM, seria o mais favorável 

e não era incompatível com as normas definidas no regulamento do Parque Natural da Ria Formosa.  

 

No desenvolvimento das soluções de traçado seguiu-se também as atuais orientações do entendimento 

entre a IP e a Câmara Municipal de Olhão quanto à redução das características geométricas desta variante, 

e assim com possibilidade de aproveitamento da parte das vias camarárias existentes. 

 

Considera-se assim que o projeto se encontra em conformidade com os principais instrumento de gestão 

aplicáveis à tipologia de projeto ou à zona e da análise dos restantes instrumentos de gestão territorial, cuja 

avaliação e contexto de aplicação se discriminam no ponto 12 do Capítulo IV deste relatório, não se 

identificam também quaisquer outros aspetos que constituam um impedimento à implantação do projeto. 
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CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

1 - LOCALIZAÇÃO 

1.1 - ENQUADRAMENTO GERAL E ADMINISTRATIVO 

O projeto em análise desenvolve-se no distrito de Faro, em território do concelho de Olhão, freguesias de 

Pechão e Quelfes, conforme localização que se apresentou já na FIG. I. 1. 

 

Segundo a nomenclatura territorial para fins estatísticos, o concelho de Olhão integra a NUT II e III – 

Algarve.  

 

O projeto inicia-se ao km 111+500 da EN125, na zona de Torrejão, a poente da cidade de Olhão, 

atravessando depois uma zona a norte da cidade, de caráter agrícola e onde se mistura uma ocupação 

urbana dispersa. Termina ao km 116+100 também da EN125, já a nascente de Olhão, numa rotunda 

existente a sul de Quelfes, junto à Zona Industrial de Marim. 

 

A zona, que revela um relevo plano formado por materiais sedimentares, é caraterizada por apresentar, na 

parte mais a poente e norte da cidade, áreas agrícolas com culturas de regadio onde proliferam estufas e 

pomares explorados em regime intensivo. À medida que se avança para nascente, a agricultura mais 

intensiva perde expressão, dando lugar aos pomares tradicionais de citrinos e a uma policultura em torno 

das habitações.  

 

A agricultura é assim a ocupação predominante, coexistindo contudo várias outras ocupações, 

nomeadamente a urbana, traduzida na ocorrência de alguns aglomerados de dimensão variada (Bela-

Mandil, Belmonte, Brancanes, Montemor, Piares e Bairro Novo) ou então casario disperso inserido nas 

áreas agrícolas, como se verifica da análise da figura seguinte onde se implantam as duas alternativas de 

traçado propostas para o traçado da Circular sobre a carta militar (FIG. III. 1), Solução A e Solução B.  

 

O PDM de Olhão tem reservado um corredor com 400 m de largura para o desenvolvimento desta via, 

constando o mesmo das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes, o qual se procurou seguir, 

conforme enquadramento feito nos capítulos anteriores quanto aos antecedentes e justificação do projeto. A 

parte inicial da Circular de Olhão, e tendo em conta a sua inserção na EN125 a poente de Olhão, está ainda 

inserida na área do Parque Natural da Ria Formosa, cujos condicionamentos foram também atendidos no 

desenvolvimento do projeto. 
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1.2 - ÁREAS SENSÍVEIS NA ÁREA DO PROJETO 

De acordo com o Art.º 2 do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que define o conceito de “áreas 

sensíveis” (Áreas Protegidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; Sítios da Rede Natura, 

Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção Especial, classificadas nos termos do  

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril; Áreas de proteção dos Monumentos Nacionais e Imóveis de 

Interesse Público definidos nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro), verifica-se que o início do 

projeto interfere com o limite norte do Parque Natural da Ria Formosa, no seu trecho inicial na zona de Bela 

– Mandil.  

 

A cerca de 1 km para sul, localiza-se ainda a ZPE – Ria Formosa (PTZPE0017) e o SIC – Ria Formosa / 

Castro Marim (PTCON0013), mas sem qualquer potencial intervenção pelo projeto (ver FIG. IV. 29 

apresentada no descritor Ecologia).  

 

 

1.3 - PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR NA ÁREA DO PROJETO 

Na área do projeto estão em vigor os seguintes instrumentos de gestão territorial: 

 

Âmbito Nacional 

 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT)  

Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro e retificado pela Declaração de Retificação 

n.º 103-A/2007, de 2 de novembro. O PNPOT aplica-se a todo o território nacional e 

constitui o quadro normativo de referência dos instrumentos de gestão territorial, 

encontrando-se presentemente em alteração. A alteração já aprovada em conselho de 

ministros contempla uma nova Estratégia e Modelo Territorial e um novo Programa de Ação 

para o horizonte 2030; 

 

 Planos Especiais de Ordenamento do Território 

- Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) – revisão aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2009, de 2 de setembro; 
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 Planos Sectoriais com incidência territorial: 

- Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) - Decreto-lei n.º 222/98, de 17 de julho com as 

alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro, pela 

Lei n.º 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de agosto; 

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PGRH Ribeiras Algarve) - 

Publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro e 

republicada pelo Decreto de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, que aprova o 2º 

ciclo do Plano; 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) - Publicado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 17/2006 de 20 de outubro de 2006. 

 

Âmbito Regional  

 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Algarve - Publicado através da 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 3 de agosto e alterado pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 188/2007 de 28 de dezembro. 

 

Âmbito Municipal: 

 Plano Diretor Municipal de Olhão – aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/95, 

de 31 de maio; alterado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 143/97, de 29 agosto e pelo 

Regulamento n.º 15/2008, de 10 de janeiro. 

 

A análise mais específica a estes planos é feita no descritor Ordenamento do Território e Condicionantes. 

Da sua análise concluiu-se, contudo, que estes não apresentam condicionantes específicas para a zona do 

projeto ou que as mesmas foram consideradas no projeto conforme enquadramento já feito no ponto 2 do 

Capitulo II deste relatório.  
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1.4 - CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Na área de implementação do projeto ocorrem as seguintes condicionantes, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública: 

• Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF); 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

• Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Domínio Público Hídrico (DPH); 

• Zonas inundáveis (APA); 

• Captações de Água Subterrânea; 

• Marco Geodésico; 

• Área de Servidão do Aeroporto de Faro; 

• Servidão radioelétricas; 

• Rede Rodoviária; 

• Rede Elétrica; 

• Redes de Abastecimento de Água e Saneamento; 

• Gasoduto; 

• Proteção do Património; 

• Proteção às Oliveiras; 

• Risco de Incêndio. 

 

A análise das condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública é apresentada com 

o necessário detalhe no descritor Ordenamento do Território e Condicionantes no Capitulo IV do presente 

relatório.  
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2 - DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Os traçados estudados no âmbito do presente Estudo Prévio desenvolvem-se dentro dos corredores 

analisados na fase prévia do projeto, conforme se enquadrou nos Antecedentes, apresentados no Capítulo I 

deste relatório. 

 

 

2.1 - CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Em termos de caraterísticas geométricas, o traçado deverá garantir uma velocidade base de 80 km/h e 

apresentar um perfil transversal tipo, em secção corrente, constituído por uma única faixa de rodagem com 

uma largura de 7,0 m com duas vias, uma em cada sentido, e bermas direitas com uma largura mínima de 

1,0 m. No entanto, e como se verá mais adiante, haverá troços do traçado com perfil transversal tipo 

especial para fazer face às condicionantes locais e ao desempenho pretendido para a estrada. 

 

Para esta velocidade de projeto, os valores dos raios mínimos a considerar em planta são de 450 m para o 

raio mínimo normal e de 240 m para o raio mínimo absoluto. Dentro da medida do possível, procurou-se 

respeitar sempre o valor do raio mínimo normal (450 m), o que foi conseguido para a totalidade do traçado 

da Solução B. Relativamente ao traçado da Solução A, apenas se baixou desse valor do raio mínimo normal 

para 325 m na curva que contorna o cemitério municipal de Ponte de Quelfes por norte (km 4+700 a  

km 5+100), tendo-se conseguido respeitar o valor do raio mínimo normal no resto do traçado desta solução. 

 

Em termos de perfil longitudinal, a pendente máxima dos trainéis deverá ser de 6%, mas não ultrapassar os 

4% nas zonas das interseções, situação que foi cumprida nas duas soluções de traçado. 

 

No que diz respeito às ligações à rede viária existente, todas elas se efetuarão através de interseções de 

nível, a maioria delas do tipo giratório (rotundas). O traçado da Solução A terá, contudo, três interseções 

desniveladas com vias municipais de interesse secundário. 

 

Os perfis transversais tipo preconizados são variáveis para os vários troços da via circular de Olhão, dado o 

aproveitamento que se faz de vias existentes e encontram-se representados graficamente nas peças 

desenhadas n.º CDO-EP-02-01-00-01 e 02 no ANEXO 3 do Tomo 3 – Anexos e a seguir identificados 

quanto às suas características e apllicação. 

 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

44

 

2.1.1 - PERFIL TRANSVERSAL TIPO I 

O perfil transversal tipo I é o utilizado em secção corrente da via circular. Compõe-se de: 

 

• Uma faixa de rodagem bidirecional constituída por duas vias com 3,50 m de largura; 

• Bermas direitas com 1,00 m de largura, com pavimento e pendente transversal idênticos ao da faixa 

de rodagem adjacente. 

 

 
FIG. III. 2 – Perfil Transversal Tipo I 

 

2.1.2 - PERFIL TRANSVERSAL TIPO II 

O perfil transversal tipo II é utilizado nos troços da futura via circular com via(s) de aceleração e/ou 

desaceleração.  

 

O perfil-tipo II-A é o provido de via adicional à esquerda, o perfil-tipo II-B é o que possui via adicional do lado 

direito e o perfil-tipo II-C é o que terá vias adicionais dos dois lados. Este perfil transversal tipo pode 

observar-se na figura seguinte e é composto por: 

 

• Uma faixa de rodagem bidirecional com 3 vias (perfis-tipo II-A e II-B) ou com 4 vias (perfil-tipo II-C) 

das quais duas delas constituem as vias de circulação corrente e a(s) restante(s) via(s) constituem 

a(s) vias de aceleração e/ou de abrandamento; 

• Bermas direitas com 1,00 m de largura, com pavimento e pendente transversal idênticos ao da faixa 

de rodagem adjacente. 
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FIG. III. 3 – Perfil Transversal Tipo II 

 

 

2.1.3 - PERFIL TRANSVERSAL TIPO III 

O perfil transversal tipo III refere-se a uma secção com via de acesso local de largura reduzida instalada do 

lado direito da faixa de rodagem. É usado apenas na Solução B entre o km 0+112 e o km 0+548 e destina-

se a viabilizar a sobreposição da plataforma da via circular com a plataforma da estrada de Bela-Mandil, 

mas garantindo a manutenção da acessibilidade às propriedades localizadas do lado direito da estrada. A 

justificação para a largura reduzida da via de acesso local é a procura da menor faixa de ocupação possível 

da(s) parcela(s) localizada(s) do lado esquerdo do traçado. Este perfil transversal tipo é composto por: 

 

• Uma faixa de rodagem bidirecional constituída por duas vias com 3,50 m de largura; 

• Um separador direito com 0,50 m de largura, com pavimento idêntico ao da faixa de rodagem e 

munido de balizas refletoras em PVC com 0,80 m de altura; 

• Uma via adicional direita para permitir as acessibilidades locais com 3,35 m de largura; 

• Uma valeta-lancil adjacente à via de acesso local direita com 0,65 m de largura, encostada aos 

muros das propriedades existentes. 
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2.1.4 - PERFIL TRANSVERSAL TIPO 

O perfil transversal tipo IV refere-se a uma secção com via de acesso local de largura reduzida localizada do 

lado esquerdo da faixa de rodagem. Utiliza

circular entre o km 1+222,000 e o km 1+595,000 e destinando

terreno com habitações que existem ao longo da estrada municipal de Bela

traçado da futura via circular. Este perfil transversal tipo pode observar

por: 

 

• Uma faixa de rodagem bidirecional constituída por duas vias com 3,50 m de largura;

• Um separador esquerdo com 1,00 m de largura, dos quais 0,50 m adjacente

têm a função de berma e os 0,50 m adjacentes à via de acesso local materializam um separador 

físico não galgável com duplo lancil de 0,30 m de espelho;

• Uma via adicional esquerda para permitir as acessibilidades locais com 3,35 m de la

• Uma valeta-lancil adjacente à via de acesso local esquerda com 0,65 m de largura, encostada aos 

muros das propriedades existentes.
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FIG. III. 4 – Perfil Transversal Tipo III 

IPO IV 

se a uma secção com via de acesso local de largura reduzida localizada do 

lado esquerdo da faixa de rodagem. Utiliza-se este perfil transversal-tipo na Solução B do traçado da via 

circular entre o km 1+222,000 e o km 1+595,000 e destinando-se a permitir a acessibilidade a nove lotes de 

terreno com habitações que existem ao longo da estrada municipal de Bela-Mandil à qual se sobrepõe o 

via circular. Este perfil transversal tipo pode observar-se na figura seguinte e é constituído 

Uma faixa de rodagem bidirecional constituída por duas vias com 3,50 m de largura;

Um separador esquerdo com 1,00 m de largura, dos quais 0,50 m adjacente

têm a função de berma e os 0,50 m adjacentes à via de acesso local materializam um separador 

físico não galgável com duplo lancil de 0,30 m de espelho; 

Uma via adicional esquerda para permitir as acessibilidades locais com 3,35 m de la

lancil adjacente à via de acesso local esquerda com 0,65 m de largura, encostada aos 

muros das propriedades existentes. 

    

 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 

0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

 

se a uma secção com via de acesso local de largura reduzida localizada do 

na Solução B do traçado da via 

se a permitir a acessibilidade a nove lotes de 

Mandil à qual se sobrepõe o 

se na figura seguinte e é constituído 

Uma faixa de rodagem bidirecional constituída por duas vias com 3,50 m de largura; 

Um separador esquerdo com 1,00 m de largura, dos quais 0,50 m adjacentes à faixa de rodagem 

têm a função de berma e os 0,50 m adjacentes à via de acesso local materializam um separador 

Uma via adicional esquerda para permitir as acessibilidades locais com 3,35 m de largura; 
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FIG. III. 5 – Perfil Transversal Tipo IV 

 

 

2.1.5 - PERFIL TRANSVERSAL TIPO V 

O perfil transversal tipo V refere-se a uma secção com via(s) de acesso local de largura normal, o qual 

deverá ser usado em troços da via circular que precisam de assegurar acessibilidades marginais, mas onde 

não existem restrições que obriguem ao recurso a vias de largura reduzida.  

 

O perfil-tipo V-A terá via de acesso local do lado esquerdo da plataforma, o perfil-tipo V-B terá essa via 

localizada do lado direito da plataforma e o perfil-tipo V-C terá vias de acesso local de ambos os lados da 

plataforma. O perfil transversal tipo V é usado nos seguintes troços da via circular: 

 

• Perfil-tipo V-A do km 0+406 ao km 0+770 da Solução A; 

• Perfil-tipo V-B do km 5+262 ao km 5+803.5 da Solução A; 

• Perfil-tipo V-C do km 5+803.5 ao km 5+982 da Solução A; 

• Perfil-tipo V-A do km 4+926 ao km 5+173 da Solução B; 

• Perfil-tipo V-C do km 5+173 ao km 5+546 da Solução B; 

• Perfil-tipo V-A do km 5+546 ao km 5+576 da Solução B. 

 

Este perfil transversal tipo é composto por: 

 

• Uma faixa de rodagem bidirecional constituída por duas vias com 3,50 m de largura; 
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• Um separador esquerdo, ou direito, ou de ambos os lados, com 1,00 m de largura, dos quais 0,50 m 

adjacentes à faixa de rodagem têm a função de berma e os 0,50 m adjacentes à(s) via(s) de acesso 

local materializam um separador físico não galgável com duplo lancil de 0,30 m de espelho; 

• Vias adicionais à esquerda, ou à direita, ou de ambos os lados, com 3,00 m de largura, destinadas a 

permitir as acessibilidades locais; 

• Bermas direitas, segundo o sentido de circulação, das vias de acesso local, com 1,00 m de largura 

e pavimento idêntico ao da faixa de rodagem adjacente; 

 

 
FIG. III. 6 – Perfil Transversal Tipo V 

 

 

2.1.6 - PERFIL TRANSVERSAL TIPO VI (ROTUNDAS) 

No anel de circulação das várias rotundas previstas nas duas soluções de traçado da via circular está 

previsto um perfil transversal tipo VI que é constituído por: 

 

• Uma faixa de rodagem unidirecional com uma ou com duas vias 

• Berma esquerda com 1,00 m de largura e pavimento idêntico ao da faixa de rodagem; 

• Berma direita com 1,00 m de largura e pavimento idêntico ao da faixa de rodagem; 
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FIG. III. 7 – Perfil Transversal Tipo VI 

 

 

2.2 - DESCRIÇÃO DOS TRAÇADOS 

2.2.1 - SOLUÇÃO A 

O traçado da Solução A é o que se desenvolve mais a poente e mais a norte de Olhão, com exceção do 

trecho entre o km 2+850 e a rotunda A2 em que é o traçado que se desenvolve mais a sul. Pelas primeiras 

razões apontadas é o traçado que apresenta maior distância relativamente ao centro da cidade e por isto é 

o mais extenso, possuindo um comprimento total de 6 144,558 m. Desenvolve-se nas proximidades das 

localidades de João de Ourém, Arrochela, Quinta do Calhau, Quinta do Major e Piares, sendo a única 

alternativa de traçado estudada que contorna por norte o cemitério de Quelfes (km 4+850), aproximando-se 

da ponte de Quelfes (km 4+950). 

 

Uma característica própria do traçado da Solução A é a existência de interseções de nível do tipo rotunda 

apenas com as vias de hierarquia superior da região atravessada, nomeadamente a EN2-6, a EM516-3 e a 

estrada de Quelfes. As interseções com as vias de hierarquia inferior são feitas de forma desnivelada, 

através de obras de arte do tipo passagem inferior de um só vão, nomeadamente com um caminho rural 

importante intersetado ao km 2+250, com um caminho municipal pavimentado, intersetado ao km 3+000, e 

com outro caminho municipal pavimentado que é cortado ao km 3+400. 

 

Existem ainda outros caminhos municipais pavimentados que serão interferidos pelo traçado da  

Solução A, mais concretamente e nos pontos quilométricos 5+265, 5+575 e 5+950. Para estes caminhos, e 

por darem acesso a um número elevado de habitações e à zona industrial de Marim, preconiza-se que seja 

permitida a acessibilidade a partir da variante através de vias segregadas para tráfego local que poderão 

ser instaladas apenas de um, ou dos dois lados da via circular. 
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O traçado em planta e perfil longitudinal desta solução é apresentado no ANEXO 3 do Tomo 3 – Anexos. 

 

Seguidamente apresenta-se uma descrição da solução por trechos, tendo em conta a sua orientação de 

desenvolvimento: poente, norte e nascente. 

 

 

2.2.1.1 - TRECHO POENTE 

O traçado da Solução A inicia-se cerca do km 111+400 da atual EN125, com a construção de uma nova 

rotunda que substitui a atual rotunda alongada de Torrejão e que se localiza a cerca de 130 m a poente 

desta. O traçado toma então uma direção sul-norte, sobrepondo-se ao caminho rural existente de acesso à 

Quinta de Bela - Mandil até cerca do km 0+700, de forma a minimizar a afetação de áreas inseridas no 

Parque Natural da Ria Formosa, o que acontece até cerca do km 0+400. 

 

 
Foto 1 – Caminho rural entre o km 0+000 e o km 0+700 da Solução A 

 

Os acessos às dependências da Quinta de Bela - Mandil far-se-ão através de uma via segregada para 

acesso local, integrada na plataforma da variante do seu lado esquerdo. 

 

Após o km 0+700 o traçado inflete para a esquerda implantando-se inicialmente em terrenos agrícolas e 

depois em terrenos de pinhal. 

 

Entre o km 1+250 e a rotunda de ligação à EN 2-6 (rotunda A1) o traçado insere-se em zona condicionada 

pela existência de habitações dispersas em terrenos cultivados, ou incultos. 
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Foto 2 – Terreno inculto entre o km 1+250 e o km 1+475 

 

A rotunda A1 localizar-se-á entre o caminho municipal de acesso à localidade de Joinal e a EN 2-6, em 

terrenos atualmente incultos. 

 

 
Foto 3 – Zona de implantação da rotunda A1 

 

O perfil longitudinal do trecho 1 da Solução A caracteriza-se por uma subida constante com ganho de cota 

de cerca de 25 m, desde o início do traçado até cerca do seu km 1+350, onde atinge um ponto alto em 

situação de escavação com cerca de 4,0 m de altura máxima ao eixo. Após este ponto a rasante desce até 

à rotunda A1, onde ocorre o primeiro ponto baixo da rasante. 

 

 

2.2.1.2 - TRECHO NORTE 

O traçado do trecho norte da Solução A inicia-se na rotunda A1 com uma direção sudoeste-nordeste, 

infletindo depois para uma direção sensivelmente poente-nascente. Esta orientação do traçado mantém-se 

até depois da rotunda A2, cerca do km 4+670, através de um traçado relativamente retilíneo. 
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Imediatamente a norte da rotunda A1 o traçado implanta-se sobre terrenos não cultivados, afetando apenas 

tangencialmente um pomar entre o km 1+825 e o km 1+950. 

 

Ao km 2+220,786 e ao km 2+284,884, na zona de Arrochela, o traçado interseta dois caminhos rurais (ver 

Foto 4) cuja continuidade se propõe manter através de dois restabelecimentos, sendo um deles paralelo à 

via circular e o outro perpendicular à Solução A, obrigando a uma passagem inferior (PI 1A) localizada ao  

km 2+254,568.  

 
Foto 4 – Caminho rural ao km 2+250 (PI 1A) 

 

O traçado continua a implantar-se maioritariamente sobre terrenos não cultivados (barrocal), afetando 

alguns pomares em troços pequenos entre o km 2+765 e o km 2+900, entre o km 3+400 e o km 3+665 (na 

Quinta do Calhau) e entre o km 3+950 e o km 4+135 (onde se implanta a rotunda A2). 

 

Este trecho do traçado da Solução A possui ainda duas outras passagens inferiores, localizadas ao  

km 3+003,985 (PI 2A) e ao km 3+401,048 (PI 3A), as quais permitem a continuidade de dois caminhos 

municipais que ligam Olhão a Brancanes e garantem assim a permeabilidade da via circular. 
 

 
Foto 5 – Terrenos incultos à esq. e à dir. do km 3+000 (PI 2A) 
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Foto 6 – Pomares afetados ao km 3+500 e ao km 4+150 

 

Depois da rotunda A2, localizada ao km 4+135, o traçado toma uma orientação próxima de poente-nascente 

até cerca do km 4+670. Neste ponto o traçado inflete para sul e termina na rotunda A3.  

 

No troço entre as rotundas A2 e A3 o traçado da Solução A implanta-se maioritariamente em parcelas de 

dimensão apreciável, mas incultas, havendo apenas a registar a existência de pomares entre o km 4+135 e 

o km 4+615 (ver Foto 6) e entre o km 4+750 e o km 4+850. 

 

 
Foto 7 – Pomar entre o km 4+750 e o km 4+850 (ao longe) 

 

Em termos de perfil longitudinal deste trecho, ele inicia-se com uma subida com pendentes suaves, até ao 

km 2+890, onde se localiza o ponto mais alto do traçado à cota 44,0 m. A partir deste ponto a rasante 

começa a descer, com pendentes suaves a moderadas até à rotunda A2 onde se regista o segundo ponto 

baixo do traçado. A partir desta rotunda o traçado volta a subir atingindo um segundo ponto alto ao  

km 4+425 e à cota 33,06 m para depois voltar a descer com uma pendente moderada até ao km 4+925, 

onde atinge o terceiro ponto baixo. Deste este ponto a rasante volta a subir até à rotunda A3. 

  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

54

 

A movimentação de terras deste trecho da Solução A carateriza-se pela existência de quatro zonas em 

aterro franco com alturas máximas ao eixo de 6,5 m, 5,8 m, 7,0 m e 6,5 m. Nos três primeiros aterros 

localizam-se as três passagens inferiores previstas, enquanto o último aterro se localiza na zona a norte do 

cemitério, em pleno vale da ribeira de Marim. Em termos de escavações, a altura mais elevada prevista é de 

7,0 m que se localiza ao km 4+630, mas regista-se ainda uma outra escavação significativa com 5,0 m de 

altura máxima ao eixo ao km 3+850. 

 

 

2.2.1.3 - TRECHO NASCENTE 

O trecho nascente da Solução A de traçado da via circular inicia-se na rotunda A3, centrada com a estrada 

de Quelfes (km 5+085) e termina no final do traçado, ao km 6+143,922. Possui uma orientação geral 

próxima de noroeste-sudeste e um traçado relativamente retilíneo. 
 

 
Foto 8 – Vistas esq. e dir. na zona da rotunda A3 (estrada de Quelfes) 

 

Desde cerca do km 5+265 e até cerca do km 5+750 o traçado passa a implantar-se sobre lotes de terrenos 

mais pequenos, muitos deles já urbanizados. 
 

 
Foto 9 – Troço de ocupação mais parcelada entre o km 5+265 e o km 5+750 
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Desde o km 5+850 e até ao final do traçado, o eixo passa a sobrepor-se à plataforma de um caminho 

municipal existente. Neste trecho está prevista a adoção de perfis transversais tipo com vias segregadas 

destinadas a garantir os acessos às pequenas parcelas intersetadas, nomeadamente o perfil-tipo V-A com 

via segregada do lado esquerdo, entre o km 5+260 e o km 5+800, e o perfil V-C com vias segregadas de 

ambos os lados, entre o km 5+800 e o km 5+980.  

 

 
Foto 10 – Caminho municipal a que se sobrepõe o troço final da via circular 

 

Em termos de perfil longitudinal, o trecho apresenta-se como uma subida e uma descida, apresentando um 

ponto alto sensivelmente a meio do seu desenvolvimento, ao km 5+600. No final do perfil longitudinal, à 

chegada à rotunda A4, executa-se uma curva para permitir o aproveitamento da estrada existente. 

 

 

2.2.2 - SOLUÇÃO B 

O traçado da Solução B é o menos extenso dos dois estudados, possuindo um comprimento total de  

5 707,730 m, ou seja, menos 436,192 m do que o da Solução A. Trata-se de um traçado que se implanta 

mais próximo do limite urbano da cidade de Olhão, nas proximidades das localidades de Bela-Mandil, 

Arrochela, Quinta do Major, Casinha de Gala e Piares e contornando por sul o cemitério de Quelfes  

(km 4+500). 

 

A caraterística própria do traçado da Solução B é a existência de interseções de nível do tipo rotunda não 

só com as vias de hierarquia superior da região atravessada, nomeadamente a EN2-6, a EM516-3 e a 

estrada de Quelfes, mas ainda com duas vias de hierarquia inferior, nomeadamente com um caminho 

municipal que entronca com a estrada de Bela-Mandil e que dá origem à rotunda B1 e com um dos 

caminhos municipais que ligam Olhão a Brancanes e que dá origem à rotunda B3.  
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

56

 

Para além disso e à semelhança do que acontece com o traçado da Solução A, também a Solução B prevê 

a possibilidade de se fazerem acessos marginais, através de vias segregadas para o tráfego local, e que 

têm lugar nos trechos inicial e final. 

 

No ANEXO 3 do Tomo 3 – Anexos pode observar-se o traçado em planta e perfil longitudinal proposto para 

a Solução B de traçado. 

 

Com uma exceção que se apontará a seguir, o traçado da Solução B é o que se aproxima mais do traçado 

do projeto de execução da subconcessão Algarve Litoral, nomeadamente da Alternativa 1 desse projeto. A 

exceção regista-se no seu troço inicial, entre o km 0+000 e a rotunda B1 (km 1+200) em que o traçado 

agora estudado se sobrepõe ao da estrada de Bela-Mandil, equivalendo ao traçado do Corredor  

Alternativo 1 que surgiu na sequência da solicitação da comissão de avaliação do EIA, elaborado no âmbito 

do projeto da subconcessão, no sentido de se estudarem soluções alternativas, para minimizar a afetação 

das áreas de proteção do Parque Natural da Ria Formosa. 

 

Seguidamente faz-se idêntica descrição à realizada para a Solução A. 

 

 

2.2.2.1 - TRECHO POENTE 

O traçado da Solução B inicia-se nas proximidades do km 111+500 da atual EN 125, na interseção do tipo 

rotunda alongada de Torrejão que se propõe reformular de forma a transformá-la numa rotunda circular que 

permitirá a remoção dos semáforos existentes e porque o movimento de maior tráfego, muito provavelmente 

alterar-se-á, passando a ser o de Faro para a futura via circular e o de sentido contrário. 

 

 
Foto 11 – Atual rotunda alongada de Torrejão 
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No seu troço inicial até ao km 0+700 e depois desde o km 1+050 ao km 1+175 a diretriz da Solução B 

sobrepõe-se à plataforma da estrada de Bela-Mandil, tendo em vista minimizar a ocupação de áreas 

pertencentes à zona de proteção do Parque Natural da Ria Formosa.  

 

Desta forma a intervenção a realizar poderá classificar-se como sendo um alargamento da estrada 

existente, o que é admissível fazer-se dentro da referida zona de proteção, segundo o regulamento do 

POPNRF. 

 

Neste troço inicial preconiza-se a aplicação de um perfil transversal tipo III o qual possui uma via adicional 

de largura reduzida para permitir os acessos às propriedades limítrofes). 
 

 
Foto 12 – Estrada de Bela-Mandil (km 0+000 a km 0+350 da sol. B) 

 

Entre o km 0+700 e o km 1+050 o traçado afasta-se da plataforma da estrada de Bela-Mandil para poente 

porque os raios de curvatura da estrada existente não são compatíveis com a velocidade de projeto de  

80 km/h, mas também para permitir que a estrada existente passe a funcionar como via de acesso para 

uma central de betões e para as estufas existentes do lado direito desse troço. 
 

 
Foto 13 – Central de betões e estufas existentes entre o km 0+800 e o km 1+175 da sol. B 
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Está prevista a construção da rotunda B1 ao km 1+200 para articulação com um caminho municipal 

pavimentado que confere acessibilidade às parcelas rurais localizadas entre Bela-Mandil e o Bairro 28 de 

Setembro onde se localiza o estádio municipal de Olhão. A rotunda B1 localizar-se-á numa zona de pinhal. 
 

 
Foto 14 – Zona da rotunda B1 e trecho seguinte (norte) da estrada de Bela Mandil 

 

A partir da rotunda B1 o traçado continua a desenvolver-se com uma orientação sul-norte e a sobrepor-se à 

plataforma da estrada de Bela-Mandil, num trecho ao longo do qual existem algumas casas do lado 

esquerdo. 

 

Devido à existência dessas casas, e para continuar a garantir-se o acesso às mesmas uma vez construída a 

via circular, preconiza-se o alargamento da estrada existente para o lado nascente (direito) para permitir que 

a parte esquerda da plataforma da estrada sirva como via segregada para esse efeito. 
 

 
Foto 15 – Troço da EM de Bela Mandil com rasante desenquadrada de V=80 km/h 

 

O traçado deste trecho termina ao km 1+625 na rotunda B2 que permitirá a sua articulação com a EN2-6 ao 

km 8,0 desta estrada que liga Olhão a Pechão. A rotunda implantar-se-á numa zona de mato, a sul da EN2, 

e de descampado, a norte da EN2. 
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Foto 16 – Zona de implantação da rotunda B2 

 

Relativamente ao perfil longitudinal do trecho, uma vez que se pretende aproveitar a plataforma da estrada 

de Bela-Mandil, a rasante deverá aproximar-se, o mais possível, do perfil longitudinal dessa estrada nos 

troços onde há sobreposição. Assim, a rasante da Solução B apresenta-se como uma subida como 

pendentes suaves, desde o seu início até ao km 1+250 onde se regista o primeiro ponto alto. A partir deste 

ponto, que se situa pouco depois da rotunda B1, a rasante inicia uma descida suave para a rotunda B2. 

 

 

2.2.2.2 - TRECHO NORTE 

O traçado deste trecho inicia-se na rotunda B2 com uma curva que muda a direção da estrada de sul-norte 

para sudoeste-nordeste, sensivelmente a partir do km 2+200 e que se mantém até cerca do km 2+775. 

Implanta-se sobre terrenos não cultivados (barrocal), com exceção do troço entre o km 2+525 e o km 2+610 

em que é afetado um pomar. 

 

 
Foto 17 – Zona de barrocal e caminho intercetado ao km 2+225  
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A partir do km 2+775 o traçado faz nova inflexão para leste, passando a desenvolver-se com um cariz linear 

e com orientação próxima de poente-nascente até ao final do trecho. Neste troço situar-se-ão três rotundas: 

B3, B4 e B5. A rotunda B3 localizar-se-á ao km 3+200 e permitirá a articulação com um caminho municipal 

pavimentado que liga Olhão a Brancanes. 
 

 
Foto 18 – Zona de inserção da rotunda B3 (à dir.) 

 

A rotunda B4 situar-se-á ao km 3+900 e fará a ligação da via circular a uma estrada municipal que liga 

Olhão a Montemor e que continua para norte. Finalmente, a rotunda B5 articulará a variante com a estrada 

de Quelfes na zona do cemitério de Quelfes (km 4+450). 
 

  
Foto 19 – Zona de inserção da rotunda B4 (foto da dir.) e descampado e oliveiras(foto da esq.) na zona de 

implantação da rotunda B5 

 

O troço entre as rotundas B4 e B5 implanta-se sobre um pomar de plantação recente, entre o km 3+925 e o 

km 4+250.  

 

O perfil longitudinal do trecho apresenta uma subida de cerca de 27 m desde a rotunda B2 (cota z=23 m) 

até ao km 3+000 (cota z=50 m).  
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A partir do ponto alto ao km 3+000 a rasante inicia uma descida até à rotunda B4 onde atinge a cota z=28,5 

m. Essa descida é feita também com pendentes suaves a moderadas. No troço entre a rotunda B4 e a 

rotunda B5 regista-se um terceiro ponto alto da rasante, embora ligeiro, à cota z=30,5 m.  

 

 

2.2.2.3 - TRECHO NASCENTE 

O traçado deste trecho inicia-se na rotunda B5 com uma nova inflexão pronunciada, tomando uma 

orientação noroeste-sueste e mantendo esta orientação até ao final do traçado da Solução B. A partir do  

km 5+200 o traçado desenvolve-se na dependência de um caminho municipal que liga a estrada de Quelfes 

à zona industrial de Marim, sobrepondo-se completamente à mesma a partir do km 5+400 e até ao final, no 

km 5+707,730. 
 

 
Foto 20 – Zonas poente (à esq.) e nascente (à dir.) do CM intersetado ao km 5+000 

 
Foto 21 – Zona onde o traçado se insere paralelo ao CM para a rotunda B6 

 

Neste trecho dever-se-ão utilizar perfis transversais tipo com vias paralelas segregadas para garantir os 

acessos locais, uma vez que haverá aproveitamento da plataforma da estrada existente que confere 

atualmente essas acessibilidades.  
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Relativamente ao perfil longitudinal, ele inicia-se com um trainel descendente, o qual dá lugar a um ponto 

baixo localizado ao km 4+675. A partir deste ponto a rasante sobe, e atingindo um ponto alto ao km 5+200. 

Segue-se a descida final para a rotunda da zona industrial de Marim (B6) que acompanha o perfil 

longitudinal do caminho municipal existente.  

 

 

2.2.3 - INTERLIGAÇÕES ENTRE AS SOLUÇÕES A E B 

Foram estudadas possibilidades de interligação entre os traçados das Soluções A e B da via circular, os 

quais se destinam a permitir combinações entre os dois traçados gerais, tendo em vista permitir a 

conjugação do traçado que aproveita os pontos fortes, ou que minimiza os potenciais constrangimentos de 

cada um deles. 

 

Assim, foram analisadas três interligações da Solução A para a Solução B, que se apresentam nos 

Desenhos n.º CDO-EP-03-30-SA-06 e 07 no ANEXO 3 do Tomo 3 – Anexos  e três interligações iniciando-

se na Solução B e terminando na Solução A, e que se apresentam nos desenhos n.º CDO-EP-03-30-SB-06 

e 07, no mesmo anexo. 

 

 

2.2.3.1 - LIGAÇÃO A-B-1 

A ligação A-B-1 localiza-se no trecho poente, apresenta cerca de 511 m de extensão e conecta a Solução 

A, desde o seu km 0+786,06, à Solução B, no seu km 1+201,07 (rotunda B1). Permite combinar o troço 

inicial da Solução A, que não se sobrepõe à estrada de Bela-Mandil, com a segunda metade do trecho 

poente da Solução B que se implanta sobre essa estrada existente. 
 

 
Foto 22 – Corredor de implantação da ligação A-B-1 

 

O traçado da ligação A-B-1 implanta-se sobre terrenos de semeadura e de pinhal, na sua parte final.  
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2.2.3.2 - LIGAÇÃO A-B-2 

A ligação A-B-2 localiza-se no trecho norte, possui cerca de 327 m de extensão e permite a ligação da 

Solução A, no seu ponto quilométrico 2+663,15, com a Solução B, no seu km 2+744,34. Esta ligação 

permite combinar a zona inicial do trecho norte da Solução A com a parte final do mesmo trecho da Solução 

B, que não atravessa a quinta do Calhau. 

 

 
Foto 23 – Corredor da ligação A-B-2 visto para nascente 

 

 

2.2.3.3 - LIGAÇÃO A-B-3 

No trecho nascente estudou-se a ligação A-B-3 que conecta a rotunda A3 com o traçado da Solução B ao 

seu km 4+992,29. O terreno apresenta-se parcelado com habitação dispersa e policultura. 

 

 
Foto 24 – Corredor de implantação da ligação A-B-3 para sul da rotunda A3 
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2.2.3.4 - LIGAÇÃO B-A-1 

A ligação B-A-1 localiza-se no trecho poente da via circular e possui cerca de 461 m de extensão. Conecta o 

ponto quilométrico 0+757,31 da Solução B com o km 1+265,71 da Solução A, permitindo idêntica 

articulação face à mesma zona na Solução A. 
 

 
Foto 25 – Zona final do corredor de implantação da ligação B-A-1 

 

 

2.2.3.5 - LIGAÇÃO B-A-2 

No trecho norte do traçado da via circular previu-se também uma ligação do traçado da Solução B ao 

traçado da Solução A, a qual foi denominada de ligação B-A-2 e apresenta cerca de 257 m de extensão. 

Inicia-se ao km 2+451,32 da Solução B e termina na Solução A no seu km 2+978,94. Permite combinar a 

parte inicial do trecho norte da Solução B com a parte final do mesmo trecho da Solução A, não 

atravessando terrenos da quinta de Lourenço Amaro. 
 

 
Foto 26 – Corredor de implantação da ligação B-A-2, visto para nascente 
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2.2.3.6 - LIGAÇÃO B-A-3 

No trecho nascente do traçado da via circular foi também previsto um troço de ligação da Solução B  

(km 4+550,29) para a Solução A (km 5+717,66), o qual apresenta uma extensão próxima de 686 m, sendo 

portanto a mais extensa ligação de todas as que foram consideradas neste estudo. Poderá possuir algumas 

vantagens por se implantar mais distante dos conjuntos habitacionais da zona. 

 

 
Foto 27 – Corredor da ligação B-A-3 ao km 4+950 (à esq.) e ao km 5+150 (à dir.) 

 

Esta ligação deverá possuir um perfil transversal tipo com via adicional de acesso local do seu lado 

esquerdo, desde o km 4+550,290 até ao final (km 5+236,260), para garantir a acessibilidade aos dois 

caminhos municipais que se observam nas fotos anteriores. 

 

 

2.3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES 

Foi previsto na Solução A repor as condições de circulação de três estradas municipais através de 

restabelecimentos desnivelados por meio de obras de arte (passagens Inferiores). No quadro seguinte 

apresenta-se um resumo das passagens inferiores a considerar. 
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Quadro III. 1 – Resumo das Passagens Inferiores 

Obras 
de Arte 

Localização 
(km) 

Características das vias no local da Obra de 
Arte Obras de Arte 

Via Restabelecida EN125 
Viés 
(g) K 

Largura entre 
Guarda Corpos 

(m) 

Vãos  
(m) n.º de 

Vãos 
Classificação Perfil tipo (m) Perfil tipo  

(m) P.I. 

P1 1A 2+254,568 CR 0,5+4,0+0,5 1,0+3,5+3,5+1,0 
(9,0) 

100 1,00000 1,25+9,0+1,25 
(10,50) 

5,0 1 

P1 2A 3+003,985 CM 0,5+5,0+0,5 1,0+3,5+3,5+1,0 
(9,0) 103,710 1,00170 1,25+9,0+1,25 

(10,50) 6,0 1 

P1 3A 3+401,048 CM 0,5+5,0+0,5 1,0+3,5+3,5+1,0 
(9,0) 

97,083 1,00105 1,25+9,0+1,25 
(10,50) 

6,0 1 

 

 

2.4 - DRENAGEM 

Neste ponto apresenta-se a definição e o pré-dimensionamento dos diversos órgãos de drenagem das duas 

soluções que permitem proteger a obra dos efeitos nocivos da água e proporcionar uma circulação segura 

nos períodos de elevada precipitação. 

 

 

2.4.1 - DRENAGEM TRANSVERSAL  

No Quadro III. 2, e para ambas as soluções de traçado apresentam-se as passagens hidráulicas previstas e 

as suas características. O seu dimensionamento foi feito para um período de retorno de 100 anos.  

 

Na Solução A prevêem-se 15 PH e na Solução B, 14 PH. 
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Quadro III. 2 – Passagens Hidráulicas – Solução A e Solução B 

Solução A 

 

Solução B 

 
  

Área L Hmax Hmín
∆H Tc I100 Q100

(Km2) (Km) (m) (m) (m) (min) (mm/h) (m3/s)

B A0.1 0+000 PH A0.1 0,105 0,437 25,00 4,50 20,50 17,16 115,29 2,02

B A0.2 0+309 PH A0.2 0,060 0,532 25,00 7,50 17,50 21,32 105,20 1,05

B A0.3 0+984 PH A0.3 0,053 0,223 25,00 19,00 6,00 11,44 136,81 1,21

B A1.1 1+739 PH A1.1 0,054 0,202 44,00 29,20 14,80 10,00 144,79 1,30

B A2.1 2+102 PH A2.1 0,109 0,293 60,00 34,64 25,36 11,27 137,65 2,50

B A2.2 2+300 PH A2.2 0,290 0,674 69,00 37,40 31,60 23,85 100,32 4,85

B A2.3 2+609 PH A2.3 0,050 0,106 59,00 42,85 16,15 10,00 144,79 1,21

B A2.4 2+990 PH A2.4 0,330 0,813 64,00 41,00 23,00 30,28 87,01 4,79

B A3.1 3+374 PH A3.1 0,117 0,359 61,00 36,50 24,50 13,76 126,54 2,47

B A4.1 4+086 PH A4.1 0,390 1,145 63,00 26,40 36,60 38,38 73,84 4,80

B A4.2 4+292 PH A4.2 0,090 0,204 45,00 31,80 13,20 10,00 144,79 2,17

B A4.3 4+542 PH A4.3 0,024 0,086 43,00 31,50 11,50 10,00 144,79 0,58

B A4.4 4+900 PH A4.4 0,227 0,624 37,00 16,00 21,00 23,96 100,14 3,79

B A5.1 5+130 PH A5.1 0,026 0,149 30,00 19,50 10,50 10,00 144,79 0,63

B A5.2 5+278 PH A5.2 0,079 0,315 35,00 24,50 10,50 14,28 124,59 1,64

Nº Bacia Localização Nº PH / CEL

Área L Hmax Hmín
∆H Tc I100 Q100

(Km2) (Km) (m) (m) (m) (min) (mm/h) (m3/s)

B B0.1 0+000 PH B0.1 0,165 0,860 25,00 3,60 21,40 32,38 83,06 2,28

B B0.2 0+029 PH B0.2 0,104 0,414 22,00 4,50 17,50 16,80 116,33 2,02

B B1.1 1+477 PH B1.1 0,053 0,223 33,00 22,00 11,00 10,19 143,63 1,27

B B1.2 1+613 PH B1.2 0,126 0,506 44,00 21,50 22,50 19,38 109,52 2,30

B B1.3 1+905 PH B1.3 0,490 0,952 69,00 26,41 42,59 31,29 85,05 6,95

B B2.1 2+287 PH B2.1 0,090 0,250 59,00 35,85 23,15 10,00 144,79 2,17

B B2.2 2+613 PH B2.2 0,029 0,075 59,00 43,36 15,64 10,00 144,79 0,70

B B2.3 2+776 PH B2.3 0,249 0,680 64,00 44,00 20,00 26,24 96,37 4,00

B B3.1 30+205 PH B3.1 0,047 0,101 61,00 45,00 16,00 4,47 203,32 1,59

B B3.2 3+859 PH B3.2 0,339 1,134 63,00 26,40 36,60 38,03 74,31 4,20

B B4.1 4+029 PH B4.1 0,109 0,270 45,00 29,50 15,50 11,45 136,73 2,48

B B4.2 4+331 PH B4.2 0,062 0,270 43,00 27,00 16,00 11,38 137,08 1,42

B B4.3 4+672 PH B4.3 0,143 0,340 37,00 22,50 14,50 14,44 124,00 2,96

B B5.1 5+036 PH B5.1 0,026 0,055 35,00 27,30 7,70 10,00 144,79 0,63

B Bexistente 5+707 PH Bexistente 0,013 0,053 25,00 18,60 6,40 10,00 144,79 0,31

Nº Bacia Localização Nº PH / CEL
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2.4.2 - DRENAGEM LONGITUDINAL  

Em complemento à drenagem transversal e com o objetivo de evitar que o pavimento possa ser afetado 

pelas águas caídas na plataforma ou nas zonas adjacentes, previu-se também um sistema de drenagem 

longitudinal da plataforma e áreas adjacentes. 

 

A drenagem da plataforma será assegurada pelas inclinações transversal e longitudinal da via que 

promovem a deslocação das lâminas líquidas para as bermas e pelos restantes órgãos de drenagem. 

 

Os órgãos de drenagem que encaminham os caudais provenientes da plataforma e taludes são os 

seguintes: 

− Valetas laterais de secção reduzida, em betão, com 1.20 m de largura por 0.20 m de profundidade; 

− Valetas de bordadura em meia-cana de betão com 0.30 m de diâmetro; 

− Valas de pé de talude de secção triangular revestidas; 

− Drenos longitudinais em PVC para intercetar e evitar a percolação de águas nas camadas do 

pavimento, constituído por uma vala drenante em material granular e envolvida em geotêxtil onde se 

coloca um dreno em PVC perfurado com Ø160 mm; 

− Dissipadores de energia em betão ou em enrocamento argamassado, localizados na base das 

descidas de água de forma a controlar os efeitos erosivos.  

− Descidas de talude, em meia-cana Ø0.40 m ou Ø0.60 m. Estas descidas têm como função 

encaminhar os caudais provenientes das valas de crista, valetas de banqueta, valetas de bordadura 

ou coletores de evacuação lateral até às valetas de plataforma ou até às valas de pé de talude ou 

até às linhas de água; 

 

 

2.5 - PAVIMENTAÇÃO 

Nesta fase do estudo, preconizou-se um pavimento flexível com uma camada de desgaste de betão 

betuminoso. 
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2.6 - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 

2.6.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Compreende as marcas rodoviárias inscritas no pavimento, constituídas por marcas longitudinais, marcas 

transversais e outras marcas, que se destinam a regular a circulação e a advertir e orientar os utentes das 

vias públicas, podendo ser complementadas com outros meios de sinalização. As marcas rodoviárias a 

utilizar no projeto em estudo serão: 

 

− Marcas longitudinais 

− Marcas transversais 

− Marcas orientadoras de sentido de trânsito 

− Marcas diversas e guias 

− Dispositivos retrorrefletores complementares 

 

 

2.6.2 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical que se prevê instalar visa garantir, em conjunto com as marcas rodoviárias, um correto 

controlo e fácil escoamento do tráfego que circula na via, tendo em consideração as características 

geométricas da via. 

 

Assim, são considerados os seguintes elementos de sinalização vertical: 

• Sinais de código 

• Setas de direção 

• Painéis laterais 

 

 

2.6.3 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIÁRIOS 

A aplicação de barreiras de segurança visa mitigar a gravidade das vítimas em caso de eventual acidente 

por despiste. As barreiras de segurança serão instaladas longitudinalmente ao longo da área adjacente à 

faixa de rodagem, com o objetivo de conter ou, em alternativa conter e redirecionar veículos desgovernados 

que saiam da faixa de rodagem, impedindo-os de embater em obstáculos perigosos. 
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2.7 - TERRAPLENAGEM. VOLUME DE TERRAS MOVIMENTADAS 

2.7.1 - DECAPAGEM 

A espessura da camada a decapar, normalmente designada por “terra vegetal” e que corresponde ao 

horizonte superficial de solos que apresenta matéria orgânica, com condições para ser reutilizada no 

revestimento de taludes, depende essencialmente da natureza das formações geológicas existentes, da 

morfologia do terreno e do tipo de vegetação que as reveste. 

 

Com base nas observações de campo e nos elementos obtidos nos poços, estima-se que, em média a 

espessura de terra vegetal seja da ordem dos 0,30 m, atingindo um mínimo e máximo detetados de  

0,0 m e 0,50 m, respetivamente. 

 

 

2.7.2 - ESCAVAÇÕES 

As escavações preconizadas para os traçados em estudo apresentam de um modo geral alturas muito 

modestas. A Solução A apresenta escavações com alturas inferiores a 5 m, excetuando-se uma situação 

onde a escavação atinge uma altura máxima ao eixo de 6,9 m (km 4+633). Ao longo da Solução B e de 

todas as ligações preconizadas constata-se que todas as escavações existentes apresentam alturas 

diminutas, inferiores a 5 m. 

 

 

2.7.3 - ATERROS 

Para os traçados em estudo estão preconizados aterros que apresentam de um modo geral alturas singelas. 

No caso da Solução A a altura máxima de aterro é de 6,9 m (sensivelmente ao km 3+374) e para a Solução 

B a altura máxima obtida no traçado apresentado é de cerca de 5,1 m (sensivelmente ao km 2+785). Nas 

ligações estudas a altura máxima de aterro é de 3,5 m (km 4+975 da Ligação B-A-3). 

 

 

2.7.4 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

Nos quadros seguintes, e tendo em conta as possibilidades de combinação das duas soluções entre si face 

à existência de ligações entre elas, apresentam-se os movimentos de terras e o saldo final obtido nas  

16 combinações possíveis. 
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Quadro III. 3 – Terras Movimentadas – Combinações na Solução A 

Combinações Extensão 
(m) 

Escavação 
(m3) 

Aterro  
(m3) 

Balanço de Terras 
(m3) 

1 Solução A 6143,9 88779,9 84236,9 4543,0 

2 Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B 6756,4 97759,0 85868,9 11890,1 

3 Solução A + Ligação A-B-2 + Solução B 5953,5 72932,9 34106,7 38826,2 

4 Solução A + Ligação A-B-2 + Solução B+ Ligação B-A-3 + Solução A 5968,9 77490,4 38583,3 38907,1 

5 Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B 5804,3 59468,8 8064,4 51404,4 

6 Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A 5819,6 64026,4 12541,1 51485,4 

7 Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B + Ligação B-A-2 + Solução A 5970,0 75676,6 58107,8 17568,9 

8 Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B + Ligação B-A-2 + Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B 6009,7 73127,0 58622,5 14504,5 

 

Quadro III. 4 – Terras Movimentadas – Combinações na Solução B 

Combinações Extensão 
(m) 

Escavação 
(m3) 

Aterro  
(m3) 

Balanço de Terras 
(m3) 

9 Solução B 5707,7 63311,1 7982,0 55329,2 

10 Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A 5723,1 67868,7 12458,6 55410,1 

11 Solução B + Ligação B-A-2 + Solução A 5873,4 79518,9 58025,3 21493,6 

12 Solução B + Ligação B-A-2 + Solução A + Lig.A-B-3 + Solução B 5913,1 76969,3 58540,0 18429,3 

13 Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A 6097,0 89882,3 83882,3 6000,0 

14 Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B 6136,7 87332,7 84397,0 2935,7 

15 Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A + Ligação A-B-2 + Solução B 5906,5 74035,3 33752,1 40283,2 

16 Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A + Ligação A-B-2 + Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A 5921,9 78592,9 38228,8 40364,1 
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Com base no anteriormente exposto constata-se que, do ponto de vista de balanço de terras, as 

Combinações 1 e 14 são as que apresentam um balanço de terras final mais baixo (com excesso de terras 

de 4 543 m3 e 2 936 m3, respetivamente). No entanto estas combinações são das combinações que 

apresentam um maior movimento de terras. 

 

2.8 - VEDAÇÃO  

A via será vedada para garantir as condições de segurança da circulação, impedindo a entrada de pessoas 

e animais na sua zona afeta, bem como a execução de novos acessos a propriedades privadas a partir da 

estrada.  

 

Constituem, no entanto, exceção os locais de acesso a propriedades e a alguns caminhos municipais e 

rurais, nomeadamente quando há aproveitamento de estradas municipais existentes, com construção de 

vias laterais para acesso local. Nestes trechos prevêem-se duas situações distintas: 

1. A via lateral de acesso local implanta-se paralelamente aos muros das propriedades existentes que 

deverão ser preservados ou, na sua impossibilidade, reconstruídos se for necessária a sua 

demolição para permitir a construção da estrada. Estão nesta situação os trechos do km 0+050 ao 

km 0+550 e do km 1+225 ao km 1+600 da Solução B. Nestes dois trechos a função de vedação 

será assegurada pelos muros existentes pelo que não será necessária a instalação de outra. 

2. A via lateral de acesso local implanta-se em zonas rurais sem qualquer restrição lateral. Estão nesta 

situação todas os trechos da Solução A com esse tipo de via e os trechos da solução B com via 

lateral compreendidos entre o km 4+875 e o km 5+625. Nestes trechos será necessária a colocação 

de vedações, embora não contínuas, ou seja, deverão ter interrupções pontuais para permitir a 

entrada e a saída de veículos da via lateral para os caminhos e propriedades limítrofes. A 

localização destas interrupções será definida na fase de projeto de execução. 

 

O tipo de vedação preconizado é o constituído por rede de malha metálica variável (rede de caça), com 1,20 

m de largura, assente em postes de madeira afastados de 2,0 m e travados superiormente por barrote. Este 

tipo de vedação pode observar-se na figura seguinte, sendo o que se adapta melhor a ambientes rurais que 

é o que sucede com a maioria do traçado da via circular. 

Nas zonas onde o traçado se aproxima mais de zonas urbanas poder-se-á usar um tipo alternativo 

constituído pelo mesmo tipo de rede, mas assente em postes metálicos. No entanto, esta alternativa deverá 

ser analisada em fase de projeto de execução. 
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FIG. III. 8– Vedação preconizada 

 

 

3 - TRÁFEGO 

Os volumes de tráfego previsíveis para duas soluções em estudo são apresentados nos quadros seguintes: 

Quadro III. 5– Previsões de Tráfego (TMDA) – Solução A – Perspetiva Otimista 

Troço 
Ext. 
(km) 

2021 2031 2041 

Ligeiros Pesados Totais Ligeiros Pesados Totais Ligeiros Pesados Totais 

Rot. A0 – Rot. A1 1.65 5 133 93 5 226 6 921 110 7 031 9 486 131 8 617 

Rot. A1 – Rot. A2 2.47 9 166 89 9 255 11 806 135 11 941 14 955 197 15 152 

Rot. A2 – Rot. A3 0.90 8 699 147 8 846 11 217 173 11 390 14 244 206 14 450 

Rot. A3 – Ent. 1 0.93 5 672 125 5 796 6 953 147 7 100 9 209 179 9 388 

Ent. 1 – Rot. EN125 0.19 5 685 123 5 808 6 969 145 7 114 9 228 177 9 405 

Procura Média 7 377 105 7482 9 522 136 9 658 12 333 177 12 510 

 

Quadro III. 6 – Previsões de Tráfego (TMDA) – Solução B – Perspetiva Otimista 

Troço Ext. 
(km) 

2021 2031 2041 

Ligeiros Pesados Totais Ligeiros Pesados Totais Ligeiros Pesados Totais 

Rot. B0 – Rot. B1 1.20 5 505 97 5 602 7 443 117 7 560 9 808 140 9 948 

Rot. B1 – Rot. B2 0.42 5 731 116 5 847 7 655 138 7 793 10 051 166 10 217 

Rot. B2 – Rot. B3 1.58 9 161 108 9 269 11 820 131 11 951 14 584 159 14 743 

Rot. B3 – Rot. B4 0.71 9 628 110 9 738 12 750 133 12 883 15 664 161 15 825 

Rot. B4 – Rot. B5 0.53 9 001 173 9 174 11 600 206 11 806 14 956 249 14 605 

Rot. B5 – Ent. 1 1.07 5 699 130 5 829 7 017 154 7 171 9 233 185 9 418 

Ent. 1 – Rot. B6 0.20 5 712 128 5 840 7 034 152 7 186 9 252 183 9 435 

Procura Média 7 415 117 7 532 9 622 141 9 763 12 172 170 12 341 
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4 - NÍVEL DE SERVIÇO  

Para a análise do desempenho da via em estudo consideraram-se os períodos mais carregados, ou seja, 

para as horas em que circulam maiores volumes de tráfego. Com base nos fluxos calculados foi assim 

possível analisar o desempenho da via em análise para os diferentes anos de previsão, de perspetivas de 

evolução e de soluções de traçado, de acordo com a metodologia preconizada pelo Highway Capacity 

Manual (HCM) para as vias de perfil simples da Classe III.  

 

Para este tipo de estradas, o Nível de Serviço depende do valor da relação entre a velocidade média de 

percurso (ATS) e a velocidade em regime livre (FFS). 

 

O HCM classifica os Níveis de Serviço através das letras A a F. O Nível de Serviço A representa um 

escoamento sem qualquer tipo de restrições, com condições de circulação excelentes. À medida que a 

percentagem vai diminuindo, as condições de circulação vão-se degradando, sendo o nível D atribuído a um 

escoamento que se aproxima da instabilidade. O Nível E traduz a circulação de fluxos ligeiramente abaixo 

da capacidade da via e, consequentemente, muito próximo do regime instável. Ao Nível F correspondem as 

situações de congestionamento frequente, em regime de sobre-saturação. 

 

De acordo com o apresentado na memória do estudo rodoviário, os resultados da aplicação do método 

apontam para que, em secção, as condições de circulação para a Circular de Olhão, de características 

marcadamente urbanas, sejam satisfatórias já que o nível de serviço calculado é inferior a D em quase 

todos os troços, soluções de traçado e perspetivas de crescimento. 

 

A análise do nível de serviço em secção mostra que o nível de serviço D é atingido em duas secções em 

2041 na Solução A, mas apenas na perspetiva otimista de trafego. Na Solução B o nível D é atingido em 

duas secções em 2031 e em 3 em 2041.  

 

Apesar de ser classificada como “outras estradas” e por isso o PRN exigir que se garanta o nível de serviço 

C (Art. 6), considerou-se que a Circular de Olhão se enquadrava na exceção definida no ponto 5 do mesmo 

artigo que refere que “o disposto nos números anteriores não impede que determinados lanços sujeitos a 

tráfego «sazonal» de migrações pendulares ou situados em zonas particularmente difíceis, por motivos de 

ordem topográfica ou urbanística, possam ser projetados de modo que ao volume horário respetivo 

corresponda um nível de serviço inferior ao referido nos n.ºs 2 e 3”. Por este facto admitiu-se que não seria 

necessário a duplicação da via. 
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5 - ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

Tendo em conta que as Soluções A e B se podem entre si, a Solução mais vantajosa, em termos 

económicos, é a combinação 9 correspondente à Solução B. 

 

A combinação 2 (que resulta da Solução A combinada com a Solução B, no final do projeto, após a Rotunda 

A3) é a mais onerosa. A diferença entre ambas é de 878 000,00€, aproximadamente. O valor médio 

encontrado para as 16 combinações é de 4 530 000,00€, o que corresponde a um valor de 

aproximadamente 755 000,00€ / km de estrada circular. 

 

 

6 - PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E 

DESATIVAÇÃO DO PROJETO E FASEAMENTO CONSTRUTIVO 

6.1 - PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

Em termos de programação temporal, prevê-se que a via entre em exploração em 2021 Até lá, só depois da 

decisão do procedimento de AIA, a realizar com base no presente EIA, haverá lugar à realização do projeto 

de execução e dos correspondentes estudos ambientais, a que se seguirá o lançamento do concurso da 

empreitada e a fase de construção, ainda sem calendarização definida, mas expectavelmente com uma 

duração de 15 a 18 meses. 

 

Face à natureza do projeto, não se encontra preconizada uma fase de desativação.  

 

 

6.2 - ESTALEIROS DE OBRA 

O EIA foi desenvolvido em fase de Estudo Prévio pelo que, à data, não se encontram ainda definidas as 

características e a localização do estaleiro da obra de construção do alargamento do sublanço em análise. 

 

Com efeito, os estaleiros constituem instalações temporárias, cujas características e localização só serão 

definidas pelo empreiteiro a quem seja adjudicada a execução da obra, adjudicação que só irá ocorrer 

posteriormente à conclusão dos estudos do Projeto de Execução e ao licenciamento do empreendimento. 

 

Deste modo, apenas se indicam as condicionantes ambientais à implantação dos estaleiros que, para além 

de constituírem uma obrigação contratual, deverão ser incorporadas no Sistema de Gestão Ambiental da 

Obra.  
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Na escolha do local do estaleiro deverão ser salvaguardados os locais que em termos de usos são mais 

sensíveis, nomeadamente áreas pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica 

Nacional (REN), áreas localizadas na proximidade a linhas de água, captações de água e proximidade de 

aglomerados urbanos. 

 

É recomendável o uso preferencial de terrenos já impermeabilizados ou em áreas de carácter industrial, na 

proximidade de vias de comunicação existentes, de modo a que os acessos à plataforma se efetuem sem 

grandes perturbações suplementares em terrenos não intervencionados. 

 

 

7 - OUTROS ASPETOS DO PROJETO 

7.1 - MATERIAIS, ENERGIA E ÁGUA 

7.1.1 - MATERIAIS 

Os materiais utilizados e produzidos, durante a fase de construção, estarão essencialmente associados a: 

• Vegetação removida decorrente de ações de desmatação; 

• Terra viva e solos de qualidade decorrente de ações de decapagem, que deverão ser objeto de 

posterior reutilização, nomeadamente no revestimento de taludes e na recuperação de áreas de 

estaleiro; 

• Terras a levar a depósito (tendo presente que, no balanço geral, o projeto é excedentário neste 

material – ponto 2.7.4); 

• Inertes e cimento para o betão e estruturas de aterro; 

• Ferro e aço a utilizar em guardas de segurança; 

• Madeira para construções provisórias, painéis pré-fabricados, etc.; 

• Betuminoso a utilizar na pavimentação; 

• Tintas e solventes a utilizar em pinturas e limpeza de materiais; 

• Óleos e lubrificantes; 

• Vedações e barreiras acústicas - sempre que viável, os materiais a desmontar serão reutilizados na 

nova obra. 
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Durante a fase de exploração, existirão intervenções de manutenção de pequena envergadura 

comparativamente à fase de construção, de forma a garantir a manutenção das condições de segurança de 

circulação na via. Entre estas intervenções referem-se, a título de exemplificativo, manutenção da 

vegetação, pinturas, substituição de elementos de segurança ou de sinalização obsoletos ou danificados, 

reparação de taludes ou beneficiação de pavimento. 

 

Será assim expectável a produção de materiais e resíduos associados às atividades de conservação, 

manutenção e limpeza da via, envolvendo globalmente quantidades diminutas, comparativamente à fase de 

construção. 

 

 

7.1.2 - ABASTECIMENTO DE ENERGIA 

Na fase de construção, as principais fontes de energia provêm de combustíveis fósseis e eletricidade da 

rede. Os primeiros são utilizados em maquinaria diversa, enquanto que a energia elétrica será consumida, 

essencialmente, nos estaleiros de apoio à obra. 

 

Ao longo da fase de exploração, a principal fonte de energia é de origem elétrica, a utilizar na iluminação da 

autoestrada e nos equipamentos e veículos associados às ações da manutenção.  

 

 

7.1.3 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Durante a fase de construção, a água utilizada terá maioritariamente origem em captações subterrâneas 

licenciadas, localizadas no estaleiro central do empreiteiro, em centrais de betão, pedreiras, etc. A água 

necessária ao funcionamento dos equipamentos em obra geralmente será proveniente de camiões cisterna 

cuja água poderá ter origem na rede pública de abastecimento ou em captações licenciadas.  

 

Na fase de exploração o consumo de água, pontual, estará associado a atividades de conservação e 

manutenção da autoestrada. A origem da água necessária a estas atividades poderá ter origem na rede 

pública de abastecimento ou em captações subterrâneas ou superficiais, devidamente licenciadas. 
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7.2 - EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS 

7.2.1 - EFLUENTES 

Os efluentes líquidos produzidos em fase de obra dizem sobretudo respeito às águas residuais provenientes 

do estaleiro, nomeadamente, das instalações sociais, bem como, águas de lavagem de natureza diversa. 

Estas últimas serão sujeitas a um pré-tratamento e posteriormente encaminhadas ou para linhas de 

água/solo, se as suas características assim o permitirem, ou para destino devidamente autorizado. Os 

efluentes das instalações sociais serão encaminhados para os sistemas municipais de tratamento de águas, 

ou na ausência destes para fossas estanques que serão alvo de recolha periódica por operador licenciado. 

 

Na fase de exploração os efluentes produzidos provêm principalmente de águas pluviais e de escorrências 

da plataforma de via. Estas águas são recolhidas e encaminhadas pelos sistemas de drenagem longitudinal 

da via e restituídas nas linhas de água. Tratam-se de águas, cuja qualidade não obriga a cuidados 

particulares em matéria de descarga em domínio hídrico, conforme avaliação de impactes que se realiza no 

ponto relativo aos Recursos Hídricos – Qualidade da Água do Capítulo V deste relatório. 

 

Durante as ações de conservação e manutenção da via será garantida a adoção dos requisitos legais em 

vigor em matéria de ambiente, não sendo expectável a ocorrência de situações nefastas dignas de nota. 

 

 

7.2.2 - EMISSÕES 

Na fase de construção merecem especial referência as emissões de poluentes atmosféricos, em especial 

partículas em suspensão resultantes principalmente da movimentação de terras e por gases de combustão 

provenientes dos veículos, máquinas e equipamentos utilizadas na obra.  

 

Na fase de exploração haverá a emissão de gases de combustão e a produção de ruído decorrente da 

circulação rodoviária, cuja avaliação de impactes se apresenta nos respetivos fatores ambientais do 

Capítulo V deste Relatório, propondo-se para o caso do ruído, medidas de minimização (concretamente 

instalação de barreiras acústicas) nos locais onde se prevê a ocorrência de ultrapassagem dos limites legais 

em vigor. 

 

No Quadro III. 7 listam-se, em síntese, os principais tipos de efluentes e emissões previsivelmente gerados 

nas fases de construção e de exploração. 
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Quadro III. 7 – Efluentes e Emissões Previsivelmente Gerados pelo Projeto 

 Fases do Projeto 

 Construção Exploração 

Efluentes 
• Domésticos (estaleiros); 

• Águas de lavagem de natureza diversa. 
• Águas pluviais e de lavagem do 

pavimento. 

Emissão de 
Poluentes 

atmosféricos 

• Poeiras originadas pela operação e 
circulação de veículos e máquinas 
envolvidos nos trabalhos de construção; 

• Poluentes gerados na combustão de 
motores de viaturas e equipamentos, 
nomeadamente o monóxido de carbono, 
óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido 
de enxofre, fumos negros, agregados de 
partículas de carbono e de hidrocarbonetos 
não queimados e odores; 

• Poeiras originadas na movimentação, 
transporte e depósito de terras. 

• Emissões de óxidos de azoto (NOx), 
monóxido de carbono (CO), 
hidrocarbonetos e dióxido de carbono 
(CO2), provenientes da circulação 
rodoviária; 

• Poeiras originadas pela operação e 
circulação de veículos e máquinas 
envolvidos nos trabalhos de manutenção 
e conservação. 

Emissões de 
Ruído 

• Níveis sonoros produzidos pela circulação 
dos veículos afetos à obra; 

• Níveis sonoros produzidos pelo 
funcionamento de máquinas e 
equipamentos. 

• Níveis sonoros produzidos pela 
circulação rodoviária e pelas atividades 
de manutenção da via. 

 

 

 

7.2.3 - RESÍDUOS  

Vários são os resíduos gerados quer na fase de construção quer na fase de exploração, sendo que neste 

caso os mesmos provêm das atividades de manutenção da via. 

 

As tipologias de resíduos gerados durante a construção e exploração estão listadas nos  

Quadro III. 8 e Quadro III. 9, respetivamente, onde se encontram agrupados segundo a sua classificação 

estabelecida na Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro pelo respetivo código LER (de 

seis dígitos) ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos) em que se inserem. 
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Quadro III. 8 – Resíduos Gerados na Fase de Construção 

Código 
LER Designação Perigosidade Ação Geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não Desmatação 

08 01 11 Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes 
orgânicos ou outras substâncias perigosas Sim 

Implantação, funcionamento e 
desativação de estaleiros  

Acessos 

Construção de obras de arte e 
restabelecimentos 

08 01 12 Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes 
orgânicos não abrangidos em 08 01 11 Não 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes 
contendo solventes orgânicos ou outras 
substâncias perigosas 

Sim 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes 
não abrangidas em 08 01 19 Não 

08 04 09 
Resíduos de colas ou vedantes contendo 
solventes orgânicos ou outras substâncias 
perigosas 

Sim 
Implantação, funcionamento e 
desativação de estaleiros  

Acessos 

Construção de obras de arte e 
restabelecimentos 

08 04 10 Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos 
em 08 04 09 Não 

10 13 14 Resíduos de betão e de lamas de betão Não 

12 01 13 Resíduos de soldadura Não 

13 01 XX Óleos hidráulicos Sim Funcionamento dos estaleiros 

Operação e movimentação de 
veículos e máquinas afetos à obra 13 02 XX Óleos de motores Sim 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão Não 

Funcionamento dos estaleiros 

15 01 02 Embalagens de plástico Não 

15 01 03 Embalagens de madeira Não 

15 01 04 Embalagens de metal Não 

15 01 05 Embalagens compósitas Não 

15 01 06 Mistura de embalagens Não 

15 01 07 Embalagens de vidro Não 

15 01 09 Embalagens têxteis Não 

15 01 10 Embalagens contaminadas Sim 

Funcionamento dos estaleiros 

Operação e movimentação de 
veículos e máquinas afetos à obra 

15 02 02 Absorventes contaminados Sim 

15 02 03 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza 
e vestuário de proteção não abrangidos em 15 02 
02 

Não 

16 01 03 Pneus usados Não 

16 02 16 
Componentes retirados de equipamento 

fora de uso não abrangidos em 16 02 15 
(Consumíveis informáticos) 

Não Funcionamento dos estaleiros 

16 04 03 Outros resíduos de explosivos Sim Execução de escavações 

16 06 01 Acumuladores de chumbo Sim Funcionamento de estaleiros 
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Código 
LER Designação Perigosidade Ação Geradora 

16 06 02 Acumuladores de níquel-cádmio Sim 

Funcionamento de estaleiros 
16 06 03 Pilhas contendo mercúrio Sim 

16 06 04 Pilhas alcalinas (exceto 16 06 03) Não 

16 06 05 Outras pilhas e acumuladores Não 

17 01 01 Betão Não 

Demolições 

Execução de fundações e 
construção da plataforma e obras 
de arte 

Colocação de equipamentos 
diversos 

17 02 01 Madeira Não 

17 02 02 Vidro Não 

17 02 03 Plástico Não 

17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 
01 Não 

17 04 01 Cobre, bronze e latão Não 

17 04 02 Alumínio Não 

17 04 04 Zinco Não 

17 04 05 Ferro e aço Não 

17 04 07 Mistura de Metais Não 

17 09 04 Mistura de resíduos de construção e demolição 
não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Não 

20 01 01 Papel e cartão Não 

Funcionamento dos estaleiros 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas Não 

20 01 21 Lâmpadas fluorescentes Sim 

20 01 39 Plásticos Não 

20 01 40 Metais Não 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo 
misturas de resíduos Não 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas Não 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados 
resíduos perigosos 
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Quadro III. 9 – Resíduos Gerados na Fase de Exploração 

Código 
LER Designação Perigosidade Ação geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não 

Atividades de manutenção 

Circulação Rodoviária 

08 01 11 Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes 
orgânicos ou outras substâncias perigosas Sim 

08 01 12 Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes 
orgânicos não abrangidos em 08 01 11 Não 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes 
contendo solventes orgânicos ou outras 
substâncias perigosas 

Sim 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes 
não abrangidas em 08 01 19 Não 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão Não 

15 01 02 Embalagens de plástico Não 

15 01 03 Embalagens de madeira Não 

15 01 04 Embalagens de metal Não 

15 01 05 Embalagens compósitas Não 

15 01 06 Mistura de embalagens Não 

15 01 07 Embalagens de vidro Não 

15 01 09 Embalagens têxteis Não 

16 01 03 Pneus usados Não 

16 01 07 Filtros de óleo Sim 

16 01 12 Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11 Não 

16 01 17 Metais ferrosos Não 

16 01 18 Metais não ferrosos Não 

16 01 19 Plástico Não 

16 01 20 Vidro Não 

17 01 01 Betão Não 

17 02 01 Madeira Não 

17 02 02 Vidro Não 

17 02 03 Plástico Não 

17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 Não 

17 04 07 Mistura de Metais Não 

17 05 03 Solos e rochas contendo substâncias perigosas Sim 

20 01 01 Papel e cartão Não 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 19 Pesticidas Sim 

20 01 39 Plásticos Não 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo 
misturas de resíduos Não 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados 
resíduos perigosos  
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Os principais volumes de resíduos a produzir correspondem a resíduos inertes não perigosos, sendo que 

grande parte deles possui um elevado potencial de valorização material. 

 

Os riscos normalmente associados à gestão dos resíduos, sobretudo dos resíduos perigosos, serão 

minimizados durante a fase da obra pela implementação, por parte do Empreiteiro, de um Plano de Gestão 

de Resíduos, que assegurará o correto armazenamento e encaminhamento dos resíduos para operadores 

de gestão de resíduos licenciados.  

 

De salientar ainda que a IP explicita, um conjunto de regras nos seus cadernos de encargos que obrigam o 

Empreiteiro à criteriosa gestão de resíduos, tendo por base a implementação do Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (que far-se-á parte do caderno de encargos). Tal plano é 

integrado no âmbito do Manual de Gestão Ambiental da obra, que por sua vez, estabelece os objetivos e 

metas a atingir, bem como a forma de evidenciar a correta gestão de todo o conjunto de resíduos 

produzidos na obra, incluindo a forma de proceder à sua triagem, armazenamento, recolha seletiva e 

encaminhamento para destino ou operador autorizado. 

 

Na fase de exploração os resíduos serão geridos pela IP, de acordo com o seu plano de gestão de 

resíduos, sendo de destacar as práticas de reutilização e de regeneração de materiais já instituídos na 

empresa. 
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CAPÍTULO IV – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é feita a caracterização da situação atual do ambiente na área de implantação do projeto e 

sua envolvente, o que possibilitará posteriormente uma correta identificação dos impactes do projeto. 

 

Todos os elementos considerados de interesse são descritos detalhadamente, de modo a permitir o 

enquadramento adequado do projeto na sua área de influência e na área diretamente afetada. 

 

Serão assim abordadas as áreas temáticas a seguir indicadas, sendo o respetivo grau de desenvolvimento 

proporcional à importância dos potenciais impactes: 

• Geologia; 

• Solos e Uso do Solo; 

• Clima e Alterações Climáticas; 

• Recursos Hídricos; 

• Qualidade do Ar; 

• Ambiente Sonoro; 

• Gestão de Resíduos; 

• Fatores Biológicos e Ecológicos; 

• Paisagem; 

• Aspetos socioeconómicos e saúde humana; 

• Ordenamento e Condicionantes; 

• Património. 

 

No final do capítulo é ainda analisada a evolução da situação do ambiente sem projeto. 
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Para a caracterização das diferentes áreas temáticas executaram-se levantamentos de campo detalhados e 

contactaram-se as entidades que poderiam dispor de informação de interesse (ver correspondência trocada 

no ANEXO 2 do Tomo 3 – Anexos), tendo a profundidade da análise sido definida para cada um dos 

descritores em função da sua relevância face à situação específica do projeto em estudo. 

 

A área de estudo do projeto foi definida consoante a área temática, segundo a necessidade e a área de 

abrangência dos impactes afetos a cada descritor. 

 

De referir que nalguns descritores recorre-se à caracterização do local do projeto segundo a sua divisão por 

trechos que tem em vista uma melhor compressão da zona e das diferenças entre as soluções e possibilitar 

também posteriormente uma mais fácil avaliação de impactes. 

 

 

 

FIG. IV. 1 – Esquema de Divisão do Projeto em Trechos para a Avaliação de Impactes 

 

Para acompanhamento desta caracterização e visualização do enquadramento do projeto na zona, 

apresenta-se seguidamente a sua implantação sobre fotografia aérea (FIG. IV. 2). 
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2 - GEOLOGIA 

2.1 - ENQUADRAMENTO 

Neste ponto é feita a caracterização geológica da área em estudo, considerando as suas características 

geomorfológicas, litológicas, tectónicas e sísmicas com análise ainda dos aspetos da hidrogeologia local, 

bem como, potenciais recursos minerais presentes. 

 

Para a sua elaboração foram consultados os elementos bibliográficos disponíveis, nomeadamente a Carta 

Geológica à escala 1/50 000, correspondente à folha 53-A de Faro e respetiva noticia explicativa, a Carta 

Geomorfológica de Portugal à escala original 1:500.000, a Carta Neotectónica de Portugal e respetiva 

notícia explicativa (escala 1:1 000 000), a Carta de Risco Sísmico (1:1 000 000) e ainda utilizado o Estudo 

Geológico e Geotécnico do projeto que se apresenta no ANEXO 3 do Tomo 3 – Anexos. 

 

Para a identificação de recursos e valores geológicos de interesse económico, cuja exploração se faça em 

pedreiras e explorações mineiras, foi contactado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) 

e a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e consultado o PDM de Olhão. Foi ainda consultado o site 

do ICNF e o site do Grupo Progeo – Portugal, de forma a identificar potenciais formações geológicas de 

interesse conservacionista. 

 

 

2.2 - CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA ÁREA ONDE SE INSERE O PROJETO 

Do ponto de vista de enquadramento regional a zona em estudo insere-se na denominada Orla Algarvia, 

caracterizada por um relevo fortemente dissecado pela ação erosiva posterior ao levantamento das serras 

localizadas mais a Norte, onde o relevo é mais acentuado, com destaque para o cabeço da Senhora de 

Monte Figo (410 m). 

 

A zona do projeto e, conforme a figura seguinte, enquadra-se mais concretamente na interligação entre a 

planície aluvial costeira que se estende a sul, de relevo muito plano, e os suaves relevos com montes de 

cumes arredondados da frente meridional das serras calcárias, onde as cotas são superiores aos 20 m.  

 

Esporadicamente, encaixados e cortando estes materiais, surgem os vales de algumas linhas de água, de 

direção N-S, representados pela ribeira de Bela-Mandil, a oeste do início do projeto e a ribeira de Marim, a 

nascente do fim do projeto e ainda os fundos de vale mais suaves de afluentes secundários, e com direções 

perpendiculares. 
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FIG. IV. 3 – Extrato da Carta Geomorfológica de Portugal Continental 

 

2.3 - CARACTERIZAÇÃO LITOESTRATIGRÁFICA 

A área onde se inserem os traçados é na sua totalidade composta por materiais sedimentares, tal como 

se pode observar na figura seguinte referente ao extrato da Carta Geológica à escala 1/50 000. Mais 

especificamente os traçados em estudo interferem com duas zonas distintas: uma, mais a Norte 

essencialmente carbonatada e de idade mesozóica e outra, mais a Sul formada por séries arenosas 

consolidadas e não consolidadas, por vezes carbonatadas, de idade cenozóica. 
  

Traçados 
em estudo 
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FIG. IV. 4 – Enquadramento Geológico dos Traçados com Base na Carta Geológica n.º 53-A, escala 1/25000 

 

A Solução A (a vermelho) interfere predominantemente com as formações: 

• C1-2 – Aptiano e Cenomaniano, composto por : Calcários e margas com Palorbitolina; Margas da 

Luz; Margo-calcários de Porto de Mós; Calcários e Dolomitos de Caliços; Dolomitos de Chão de 

Cevada; Margas superiores; e calcários cristalinos de Pão Branco;  

• MGa – Miocénico, Calcários de Galvanas; 

• MQu – Miocénico, composto pela Formação Siltes de Quelfes, esta formação é composta por siltes 

de tonalidades amarelo-torrado com fração carbonatada importante; 

• PQLU – Plio-Plistocénico, composto pela Formação de Ludo. Esta formação é composta por cinco 

unidades, designadamente Areias da Falésia, Areias de Monte Negro, Areias de Quarteira, Areias 

de Ludo e cascalheiras de Gambelas; 

• a – Aluviões, que preenchem os leitos dos cursos de água mais importantes. 

 

A Solução B (a azul) interfere predominantemente com as formações: 

• C1-2 – Aptiano e Cenomaniano, composto por: Calcários e margas com Palorbitolina; Margas da Luz; 

Margo-calcários de Porto de Mós; Calcários e Dolomitos de Caliços; Dolomitos de Chão de Cevada; 

Margas superiores; e calcários cristalinos de Pão Branco;  
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• MGa – Miocénico, Calcários de Galvanas; 

• MQu – Miocénico, composto pela Formação Siltes de Quelfes, esta formação é composta por siltes 

de tonalidades amarelo-torrado com fração carbonatada importante; 

• PQLU – Plio-Plistocénico, composto pela Formação de Ludo. Esta formação é composta por cinco 

unidades, designadamente Areias da Falésia, Areias de Monte Negro, Areias de Quarteira, Areias 

de Ludo e cascalheiras de Gambelas; 

• a – Aluviões, que preenchem os leitos dos cursos de água mais importantes. 

 

Do Estudo Geológico e Geotécnico do projeto, apresentado no ANEXO 3 do Tomo 3 – Anexos, consta uma 

descrição mais detalhada de cada uma destas unidades bem como a sua localização na escala da projeto 

considerando o traçado em planta e perfil longitudinal. Conclui-se que as alternativas têm um 

desenvolvimento no essencial nas mesmas formações, de natureza arenosa e calco-margosa, com 

predomínio de desenvolvimento nas formações do Aptiano e Cenomaniano e do Plio-Plistocénico. 

 

 

2.4 - HIDROGEOLOGIA 

A Orla Meridional onde se insere o projeto é constituída por terrenos sedimentares de idade mesozoica e 

cenozoica assentes sobre um soco hercínico, constituído por xistos e grauvaques de idade carbónica.  

 

Em termos de aptidão aquífera, estas formações originam permeabilidades e armazenamentos 

diferenciados, como resultado das variações de fácies, quer laterais, quer verticais, consequência de toda 

esta megasequência.  

 

Assim e acordo com Almeida, C., 2000 (Sistemas Aquíferos de Portugal Continental), para a área de 

estudo, podem individualizar-se dois sistemas aquíferos, dispostos respetivamente de Sul para Norte e com 

desenvolvimento Este - Oeste, conforme as figuras seguintes: 

 

• S. João da Venda – Quelfes: este aquífero é formado por uma unidade essencialmente detrítica, 

na base, a que se segue uma espessa sequência, essencialmente carbonatada, constituída por 

margas e calcários margosos de idade Cretácica, onde se insere a formação anteriormente descrita 

C1-2. A alternância de camadas com permeabilidades distintas, nomeadamente na série margo-

calcária, confere ao sistema um carácter multicamada. A recarga é feita por infiltração direta da 

precipitação; 
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• Chão da Cevada – Quinta João de Ourém: ocupa uma área restrita, entre o Sistema Aquífero da 

Campina de Faro, a sul e de São João de Venda-Quelfes, a norte. É constituído pelas formações 

Chão de Cevada e de Pão Branco, do Cretácico superior, que agrupam calcários, calcários 

dolomíticos e dolomitos. Uma intercalação margosa separa estas duas formações. Trata-se de um 

pequeno aquífero cársico, livre a confinado, alimentado por recarga direta, mas que apresenta 

produtividades elevadas. 
 

 

INAG, 2000 

FIG. IV. 5 – Enquadramento Litoestratigráfico do Sistema Aquífero São João da Venda – Quelfes e Sistema 
aquífero Chão da cevada – Quinta João de Ourém 

 

• Campina de Faro: aquífero correspondente à extensa plataforma plana composta essencialmente 

pela Formação de Ludo - PQLu. Trata-se de um aquífero livre de produtividade baixa a muito baixa 

(inferior a 5 l/s). 
 

 
INAG, 2000 

FIG. IV. 6 – Enquadramento Litoestratigráfico do Sistema Aquífero Campina de Faro 
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De acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico da subestação, o nível freático detetado na área de 

projeto, conforme sondagens realizadas ao longo do traçado proposto para as soluções de projeto, situa-se 

entre os 4,1 m e os 9,2 m de profundidade, sendo que o valor mais baixo ocorre no inicio do traçado e na 

restante extensão o mais frequente é os valores variarem entre os 7 e os 9,2 m de profundidade.  

 

No ponto 5. Recursos Hídricos é efetuada uma descrição mais detalhada, aos recursos hídricos 

subterrâneos na área de estudo e respetivos usos. 

 

 

2.5 - TECTÓNICA E SISMICIDADE 

No quadro da tectónica de placas, Portugal encontra-se inserido na placa Eurasiática, relativamente próxima 

da fratura Açores - Gibraltar que constitui a fronteira entre aquela placa e a placa Africana.  

 

Neste contexto, Portugal pertence à subplaca ibérica, separada da restante área continental europeia pela 

cadeia pirenaica. 

 

De acordo com a Carta Geológica à escala 1/50 000, na área projeto não ocorrem falhas. Consultado o 

Geoportal do LNEG relativo ao tema: Falhas Ativas Quaternárias da Ibéria e também de acordo com a Carta 

Neotectónica de Portugal Continental à escala 1:1 000 000 (Cabral e Ribeiro, 1988), verifica-se idêntica 

situação (FIG. IV. 7).  

 

A região em estudo apresenta uma sismicidade elevada, estando a área em estudo, segundo o Atlas do 

Ambiente, numa zona de intensidade sísmica VII e de sismicidade histórica X (FIG. IV. 8). 
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FIG. IV. 7 – Extrato da Carta Neotectónica 

 

 
FIG. IV. 8 – Isossistas de Intensidade Máxima 
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De acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 2010 e no respetivo Anexo Nacional NA, o local em 

estudo insere-se nas subzonas sísmicas 1.2 e 2.3, por afetação simultânea do território com perturbações 

dinâmicas com origem interplacas (sismos longe) e intraplacas (sismos perto), respetivamente. 

 

O Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, de 1983, definido pelo 

Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 357/85, de 2 de setembro, procede à 

quantificação da ação dos sismos em Portugal, apresentando uma divisão em 4 zonas que, por ordem 

decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, C e D.  

 

De acordo com esta classificação, a área em estudo apresenta-se inserida na zona Sísmica A, de elevada 

sismicidade. 

 

 

2.6 - RECURSOS GEOLÓGICOS DE INTERESSE ECONÓMICO E CONSERVACIONISTA 

Na área de implantação do projeto ocorrem litologias calcárias e margosas, areias e aluviões. Algumas 

destas litologias, nomeadamente areias e os calcários não margosos têm interesse como matérias-primas 

para agregados da construção civil, contudo dada a sua localização litoral em área com forte ocupação 

humana não constituem recursos minerais para exploração, conforme informação do LNEG. 

 

Também de acordo com a DGEG e no que diz respeito a servidões administrativas de âmbito mineiro não 

existe qualquer ocorrência na área em estudo.  

 

Com base nos vários contactos feitos com as entidades competentes nesta matéria, na área em estudo, não 

foram também identificados recursos geológicos de interesse conservacionista. 
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3 - SOLOS E USO DO SOLO 

3.1 - SOLOS 

3.1.1 - METODOLOGIA 

A presente caracterização foi orientada no sentido de caraterizar os solos ocorrentes na área prevista para a 

implantação do projeto. 

 

Este trabalho baseou-se na interpretação das Cartas dos Solos de Portugal e Cartas de Capacidade de Uso 

do Solo - Cartas Complementares do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulico (IDRHA), para a área 

de implantação do projeto em análise. 

 

Foram ainda utilizadas como base de trabalho a Carta Militar do Instituto Geográfico do Exército, folha n.º 

607, à escala 1:25 000, ortofotomapas da área de estudo e o Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhão e 

nomeadamente a carta da RAN. 

 

 

3.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS OCORRENTES 

Na área de projeto, e conforme se pode verificar pela análise da FIG. IV. 9 (Carta de Solos), ocorrem as 

seguintes Ordens e Subordens na classificação do ex-CNROA: 

− Solos Incipientes (subordens: Aluviossolos, Regossolos e Litossolos). 

− Solos Litólicos (subordem: Solos Litólicos Não Húmicos); 

− Solos Argiluviados Pouco Insaturados (subordens: Solos Mediterrânicos); 

− Solos Calcários (subordens: Solos Pardos e Solos Vermelhos); 

 

 

Solos Incipientes 

 

No que concerne aos Aluviossolos (Alc - Aluviossolos Modernos de textura ligeira, com carbonatos e Aac - 

Aluviossolos Modernos de textura pesada, com carbonatos) estes são solos incipientes ainda em formação, 

resultantes de acumulação e localizados nas aluviões das linhas de água e que, por ação do transporte 

hídrico, vão sendo acrescentados em diferentes ocasiões por deposição de camadas sedimentares de 

características diversas. 
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FIG. IV. 9 – Extrato da Carta de Solos 
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Tendencialmente, estes solos apresentam baixos teores de matéria orgânica para medianas ou elevadas 

razões C/N e para altos a muito altos graus de saturação, sendo que a capacidade catiónica é geralmente 

elevada mas encontra-se intimamente relacionada com os teores de matéria orgânica e argila. Normalmente 

possuem uma toalha freática mais ou menos profunda sujeita a oscilações acentuadas ao longo do ano, o 

que lhes confere elevada disponibilidade de água para as plantas. Não apresentam, no entanto, sintomas 

de hidromorfismo. 

 

Por norma, são solos de elevada aptidão agrícola e risco potencial de erosão médio.  

 

Na área em estudo, os Aluviossolos Modernos de textura pesada, têm classes de capacidade de uso A, 

com carbonatos (Aac), apresentando uma capacidade de retenção e eliminação de poluentes orgânicos e 

inorgânicos, em geral significativa, o que faz com que apresentem uma sensibilidade à contaminação 

reduzida. No caso dos Aluviossolos Modernos de textura ligeira, com carbonatos (Alc), apresentam classe 

de capacidade de uso Cs (solos com limitações acentuadas, riscos de erosão no máximo elevados e 

suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva, com limitações do solo na zona radicular). 

 

No que diz respeito aos Litossolos, estes são solos incipientes derivados de rochas consolidadas de 

espessura efetiva normalmente inferior a 10 cm, sem a apresentação de horizontes genéticos definidos e 

estando limitados a um perfil do tipo C-R, mas podendo, em alguns casos, apresentar horizonte A1 ou Ap 

incipiente, de baixo teor orgânico, já povoado de microrganismos onde é maior a abundância de raízes. 

Estes solos contêm, em regra, uma apreciável proporção de fragmentos de rocha – mãe que podem 

apresentar uma certa meteorização. No caso da área de estudo, os Litossolos identificados provêm de 

outros arenitos (Et). 

 

Do ponto de vista da aptidão agrícola, estes solos não apresentam aptidão para a prática agrícola, quer quando 

surgem em manchas isoladamente (Ee, solos com limitações muito severas, riscos de erosão muito elevados, 

não suscetíveis de utilização agrícola, com severas a muito severas limitações para pastagens, matos e 

exploração florestal ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação ou não 

susceptíveis de qualquer utilização, com limitações devido à erosão e escoamento superficial) quer quando em 

complexo com Regossolos Psamíticos (Ee+Ds e Ds+Ee). 

 

Relativamente aos Regossolos, na área de estudo identificaram-se Regossolos Psamíticos não húmidos, 

que são solos arenosos, soltos, mais ou menos ácidos e muito pouco ou mesmo nada diferenciados, 

possuindo eventualmente um delgado horizonte superficial com uma pequena acumulação de matéria 

orgânica. 
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Do ponto de vista da aptidão agrícola, estes solos apresentam limitações severas, riscos de erosão no 

máximo elevados a muito elevados, não suscetíveis de utilização agrícola salvo em casos muito especiais, 

com poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal (classe 

Ds e, quando em complexo com Litossolos, Ds+Es) 

 

Estes solos ocorrem sobretudo nos extremos poente e nascente dos traçados.  

 

No extremo poente, a Solução A atravessa, no seu início, Aluviossolos Modernos de textura pesada, 

percorrendo depois uma boa parte do traçado até à Rotunda A1 em Regossolos. Na Solução B, os solos 

desta classe atravessados são os Litossolos e os Regossolos. 

 

A Ligação A-B-1 atravessa primeiro Regossolos e depois Litossolos, enquanto que a Ligação B-A-1 

atravessa estas mesmas classes, na ordem inversa. 

 

Na parte nascente, entre o km 5+000 e 6+000, as duas soluções atravessam zona de Regossolos, incluindo 

igualmente a parte final das duas últimas ligações. 

 

 

Solos Litólicos 

 

Os Solos Litólicos presentes na área de estudo são Solos Litólicos Não Húmicos normais, de outros 

arenitos (Vt). São solos de alteração com uma ligeira diferenciação de horizontes, formados a partir de 

rochas sedimentares pós-paleozóicas. São constituídos em geral por materiais arenosos pouco 

consolidados. São solos com um horizonte A que não é humífero e textura dominante arenosa a franco-

arenosa. 

 

O seu potencial agrícola é, na generalidade dos casos, fraco já que têm baixo poder de retenção da água e 

baixa capacidade de troca catiónica, podendo, no entanto, tornar-se produtivos com práticas adequadas. 

Têm permeabilidade reduzida a média, suscetibilidade média à contaminação e elevada aos processos 

erosivos. Na área em estudo possuem capacidade de uso Bs, Cs, De ou Ds, isto é, são solos com aptidão 

agrícola variável entre pouco limitados a solos com limitações severas. 

 

Os Solos Litólicos ocorrem em manchas dispersas, nos extremos poente e nascente dos traçados, sendo 

que no extremo nascente, surge apenas uma mancha entre o km 4+500 e 5+000, intersetada apenas pela 

Solução B. A Ligação B-A-3 atravessa esta classe no início e quase no final deste traçado. 
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No extremo poente, a Solução atravessa apenas esta classe numa extensão pouco significativa, sendo que 

a Solução B atravessa estes solos no início do seu traçado e um pouco antes da Rotunda B2. 

 

 

Solos Argiluviados 

 

Os Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos são solos Argiluviados pouco Insaturados, isto é, são solos 

evoluídos de perfil ABC, com um horizonte B eluvial em que o grau de saturação é superior a 35% e que 

aumenta, ou pelo menos não diminui com a profundidade. O horizonte superficial tem textura ligeira mas o 

horizonte B é argílico, devido a fenómenos de migração dos horizontes superficiais para os mais profundos 

(argiluviação). 

 

No presente caso, os Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos presentes são solos de materiais não 

calcários, de outros arenitos (Vtc). 

 

Trata-se de solos de cores avermelhadas nos horizontes A e B, formados em relevos normais ou sub-

normais. São solos de pH médio a ligeiramente alcalino nos solos derivados de arenitos. Têm textura 

arenosa ou franco-arenosa nos horizontes superficiais, tornando-se mais pesada no horizonte B 

(percentagem de argila aumenta imenso neste horizonte, às vezes para mais do dobro). 

 

Têm baixa expansibilidade nos horizontes superficiais, aumentando no horizonte de acumulação, e uma 

drenagem difícil devido à baixa permeabilidade do horizonte B, que muitas vezes é dificilmente penetrável pelas 

raízes. A capacidade de troca catiónica é mediana ou alta. A capacidade utilizável é média nos horizontes 

superiores e média a elevada no horizonte B. 

 

São solos de fertilidade variável e de suscetibilidade média a elevada à erosão. Na zona em estudo 

englobam-se na classe de capacidade de uso Bs e Cs. Têm média a baixa capacidade de prevenção de 

situações de poluição. 

 

Os Solos Argiluviados ocorrem apenas em duas manchas, uma na zona das Rotundas A1 e B2, e outra no 

trecho final nascente (km 6+000), junto à Rotunda A4/B6. 
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Solos Calcários 

 

Estes solos são pouco evoluídos, em geral de perfil AC, formados a partir de rochas calcárias, com percentagem 

variável de carbonatos ao longo de todo o perfil. A formação dos solos calcários está associada a calcários e, ou, 

margas podendo originar uma inter-estratificação e apresentar uma cor pardacenta. A textura varia em função do 

substrato e dos materiais depositados podendo ser franca a franco-argilosa, estando presentes na área de 

estudo Solos Calcários Pardos de calcários não compactos (Pc) e Solos Calcários Vermelhos de calcários (Vc). 

 

São solos com pouca matéria orgânica, pH médio a elevado, elevada capacidade de troca catiónica e elevada 

capacidade de retenção de água. São solos geralmente com bom potencial agrícola mas com baixa 

permeabilidade e muito suscetíveis à erosão. Na área em estudo apresentam uma capacidade de uso A, Bs e 

Ce, isto é, apresentam aptidão agrícola variável entre elevada e acentuadamente limitada. Têm uma média 

capacidade de prevenção de situações de poluição. 

 

Estes solos são os solos dominantes da parte central dos traçados (ambas as Soluções), desde pouco 

antes do km 2+000 até ao km 4+000 (solos vermelhos) e do km 4+000 até ao km 5+000 (solos pardos) para 

a Solução A e Ligação B-A-3 e do km 4+000 até à Rotunda B6, para a Solução B. 

 

 

3.1.3 - CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS OCORRENTES 

A capacidade de uso do solo traduz em termos pragmáticos a utilização dos solos recomendada para 

ordenamento e planeamento agrário. 

 

Os solos são agrupados pelas suas características fundamentais, como sejam a sua espessura efetiva e 

distribuição topográfica, em classes de capacidade de uso, as quais traduzem a utilização ou uso 

recomendado dos solos em termos da sua conservação. 

 

Para as zonas onde existe cartografia dos solos à escala de 1:50 000 são estabelecidas 5 classes de 

capacidade de uso: A, B, C, D e E, sendo que a classe A corresponde aos solos de melhor aptidão agrícola 

e os da classe E à total não aptidão para qualquer prática agrícola (SROA - Serviço de Reconhecimento e 

Ordenamento Agrário), sendo estas classes possíveis de identificar na área de estudo da Circular de Olhão: 
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• Classe A – Utilização Agrícola sem Limitações  

Poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros, suscetível de utilização 

agrícola intensiva 

 

• Classe B – Utilização Agrícola 

Limitações moderadas; riscos de erosão no máximo moderados; suscetível de utilização agrícola 

moderadamente intensiva; 

 

• Classe C – Utilização Agrícola Condicionada 

Limitações acentuadas; riscos de erosão no máximo elevados; suscetível de utilização agrícola pouco 

intensiva; 

 

• Classe D – Utilização Não Agrícola 

Limitações muito severas; riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados; não suscetíveis de 

uso agrícola, salvo casos especiais; severas a muito severas limitações para pastagens, matos e 

exploração florestal, ou servindo apenas para vegetação natural; 

 

• Classe E – Utilização Não Agrícola 

Limitações muito severas; riscos de erosão muito elevados a muito elevados; não suscetíveis de uso 

agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal, ou servindo 

apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação; 

 

Da análise da FIG. IV. 10, referente ao Extrato da Carta de Capacidade de Uso dos Solos, verifica-se que 

as classes A e B dominam a área de estudo, correspondendo a solos que são suscetíveis de uma utilização 

agrícola, e que são atualmente maioritariamente ocupados por culturas permanentes de pomar e olival. 

 

Surgem também áreas incluídas nas Classes C e D que apresentam já limitações severas para uso 

agrícola, correspondendo no entanto a áreas maioritariamente agrícolas, com algumas zonas de matos e 

pinhal. 

 

Ocorrem igualmente zonas na Classe E, e que se sobrepõem às manchas dos Solos Litólicos, onde os 

matos e o pinhal são a ocupação dominante, não obstante já ocorrer alguma ocupação agrícola no trecho a 

nascente. 
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FIG. IV. 10 – Extrato da Carta de Capacidade de Uso do Solo 
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3.2 - USO DO SOLO 

3.2.1 - METODOLOGIA 

Neste ponto efetua-se a caracterização dos principais usos do solo ocorrentes na área em estudo e com 

especial incidência na área do corredor associado às soluções de traçado em análise. 

 

Para esta caracterização foi elaborada uma Carta de Uso do Solo / Habitats (FIG. IV. 11), baseada na 

cartografia de ocupação do solo do CNIG – Centro Nacional de Informação Geográfica e na interpretação 

de fotografia aérea recente. Esta base cartográfica foi seguidamente validada e/ou corrigida com base em 

levantamentos de campo. 

 

De seguida, procede-se à caracterização dos principais usos do solo ocorrentes, os quais foram agrupados 

segundo as seguintes classes e subclasses: 

 

Quadro IV. 1 – Classes de Uso do Solo Ocorrentes na Área de Estudo 

Classes Sub-Classe 

Uso Urbano 

Área Social (habitacional) 

Área Social (comercial e industrial) 

Área Industrial (indústria extrativa) 

Rede Viária (infraestruturas rodoviárias) 

Uso Agrícola  

Estufas 

Culturas Permanentes (Pomar Citrinos) 

Culturas Permanentes (Pomar Tradicional) 

Área Agrícola 

Uso Florestal 
Pinhal 

Matos 

Vegetação Ripícola Vegetação Ripícola 

 

 

3.2.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS USOS DO SOLO OCORRENTES NA ÁREA DE ESTUDO 

Da análise da FIG. IV. 11, verifica-se que a área em estudo integra maioritariamente áreas agrícolas e 

algumas manchas florestais e de matos/vegetação rasteira, intercalados por áreas sociais de tipologia rural. 

 

De seguida, descrevem-se os usos presentes na área de estudo enquadrando de forma mais detalhada a 

área do projeto em avaliação. 
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 Uso Urbano 

• Área Social 

As áreas sociais ocorrentes na área envolvente ao projeto têm um carácter disperso e isolado, estando, no 

essencial, associadas a pequenos aglomerados (áreas de características rurbanas) ou assentos agrícolas 

(edificado das propriedades agrícolas). 

 

 
Foto 28 – Habitação associada a terrenos agrícolas, localizada a norte dos traçados, junto à estrada para 

Brancanes 

 

As áreas sociais mais representativas correspondem à Quinta do Major, junto à futura A2 ou B4 conforme a 

Solução de Traçado, e a Piares (Foto 29), ambas a sul dos traçados. 

 

 
Foto 29 – Início da Povoação de Piares, pela Estrada de Quelfes 
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• Área Industrial / Comercial 

No que respeita às áreas industriais, existem duas grandes áreas, uma no trecho poente da Circular de 

Olhão, junto à Solução B (Foto 30) e uma no trecho final do lado nascente, correspondendo a uma grande 

área comercial junto à EN125 (Foto 31). 

 

 

Foto 30 – Zona Industrial junto à Estrada de Bela-Mandil 

 

 
Foto 31 – Zona Industrial junto à EN 125, a nascente da futura Circular de Olhão 

 

 

• Rede Viária 

Na área de estudo são vários os espaços canais presentes e que se associam à rede viária que aqui ocorre. 

Destaque para a EN 2-6 que atravessa as duas Soluções na zona da Rotunda A1 e B2 (Foto 32) e uma 

estrada municipal que vai na sua maior parte paralela aos traçados de ambas as Soluções e que dá acesso 

à Quinta do Major, desembocando na EN398 (Foto 33). 
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Foto 32 – EN2-6, troço entre as Rotundas A1 e B2 

 

 
Foto 33 – Estrada Municipal, de acesso à Quinta do Major 

 

Ainda perpendicularmente, destaca-se a EN 3, que vem desde a Cidade de Olhão, no sentido da povoação 

de Alecrineira, a norte da Circular (Foto 34). 

 

 
Foto 34 – EN3, imediatamente a sul da zona das Rotundas A2/B4 

 

Existem ainda vários caminhos municipais e de terra batida, de acesso às propriedades agrícolas. 
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 Uso Agrícola 

Em relação às áreas agrícolas na envolvente à área de projeto estas são representadas por culturas 

permanentes (pomar tradicional e pomar de citrinos) e área agrícola de pastagem ou sequeiro. Constituem o 

uso do solo dominante da área de estudo, distribuindo-se desde o início do trecho poente até ao nascente, 

em ambas as Soluções. 

 

 
Foto 35 – Pomares existentes ao longo dos traçados 

 

 
Foto 36 – Áreas agrícolas de pastagem ou sequeiro 

 

 

 Uso Florestal 

Corresponde às manchas de pinhal manso e bravo que ocorrem no trecho poente da Circular, sendo 

atravessadas por ambas as Soluções e as Ligações A-B-1 e B-A-1. 
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Foto 37 – Zonas de pinhal 

 

 

 Matos 

As zonas de matos intercalam com estas áreas agrícolas e áreas florestais, correspondendo a terrenos 

abandonados onde a vegetação vai evoluindo.  
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4 - CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

4.1 - METODOLOGIA 

Neste ponto realiza-se a caracterização climatológica da área em estudo, visando a descrição dos principais 

elementos do clima da zona. 

 

A metodologia adotada consistiu na: 

• Localização das estações meteorológicas existentes na região e seleção da mais representativa do 

local em estudo; 

• Recolha dos dados climatológicos de base; 

• Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos meteoros 

pertinentes (temperatura, precipitação, humidade, insolação e evaporação, velocidade e direção do 

vento, e outros); 

• Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas particulares (ventos 

fortes, chuvadas torrenciais, neblinas, nevoeiros, geadas, trovoadas, etc.). 

 

A caracterização climática local foi realizada tendo como base a análise estatística das Normais 

Climatológicas da Região de “Alentejo e Algarve” correspondentes ao período de 1951-1980, publicadas 

pelo Instituto de Meteorologia (INMG, 1991), tendo sido utilizados os dados registados na Estação 

Climatológica de Faro/Aeroporto, não só pela sua proximidade à área do projeto, como também, pela 

altitude similar a que se encontra o projeto. No quadro seguinte apresentam-se as principais características 

da Estação Climatológica Faro/Aeroporto. 

 

Quadro IV. 2 – Características da Estação Climatológica Faro / Aeroporto 

Local Latitude Longitude Altitude (m) Período de Observação 
Analisado 

Faro/Aeroporto 37º01’N 7º58’W 8,00 1970/1980 

 

Avalia-se igualmente, neste ponto, a questão das Alterações Climáticas, não só no que respeita às variáveis 

climáticas propriamente ditas, mas também a avaliação, de um modo transversal, dos diversos fatores 

ambientais que serão afetados por estas alterações e que apresentem relevância para a área de estudo. 

Pretende-se, em último grau, estimar a situação de referência sem projeto para um período de 10 ou 20 

anos, a partir do qual estas alterações começarão a fazer efeito. 
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4.2 - ENQUADRAMENTO CLIMÁTICO REGIONAL 

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações climatológicas 

permitem classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da classificação climática de Köppen, que se 

adapta bastante bem à paisagem geográfica e aos aspetos de revestimento vegetal da superfície do globo. 

 

A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e regiões com base nos 

valores médios da temperatura do ar, da quantidade de precipitação e na sua distribuição correlacionada ao 

longo dos meses do ano. Nesta classificação são considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos 

grandes tipos de clima planetários. 

 

Segundo Köppen, a zona em estudo apresenta um clima de tipo Csa. Isto implica as seguintes 

características: 

C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais frio é inferior a 18 °C, 

mas superior a -3 °C, enquanto o mês mais quente apresenta valores superiores a 10º C; 

s Estação seca no Verão, em que a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre 

quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a  

40 mm; 

b  Verão quente, em que a temperatura média do mês mais quente é superior a 22 °C. 

 

Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em critérios arbitrados 

de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo ocorrer divergências em níveis de 

caracterização mais detalhados. 

 

 

4.3 - CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DA ÁREA DE ESTUDO 

Para a caracterização climática da área em estudo atenderam-se aos dados climáticos registados na 

estação climatológica Faro/Aeroporto e que reportam ao período 1951-1980. 

 

Para efeitos da caracterização climatológica da zona do projeto, consideraram-se os parâmetros 

temperatura do ar, precipitação, humidade, regime de ventos, nevoeiro e nebulosidade e trovoadas. 
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4.3.1 - TEMPERATURA 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese, onde podem ser verificados os principais parâmetros das 

condições térmicas registadas na estação climatológica de Faro/Aeroporto. 

 

Quadro IV. 3 – Síntese dos Principais Indicadores do Regime Térmico 

Parâmetros Faro/Aeroporto 

Média Mensal 

Média anual 17,0ºC 

Mínimo 12,0ºC (Janeiro) 

Máximo 23,2ºC (Julho e Agosto) 

Amplitude 11,2ºC 

Médios 
Mínimo 12,2ºC 

Máximo 21,8ºC 

Extremos Absolutos 

Mínimo - 1,4ºC (Dezembro) 

Máximo 39,8ºC (Julho) 

Período Tmin < 0 ºC 0,5 dias 

Período Tmax >20 ºC 10,8 dias 

Fonte: INMG, 1991 (in ARQPAIS et al., 2011) 

 

A evolução anual dos valores médios mensais da temperatura, das médias das temperaturas mínimas e 

máximas e dos valores máximos e mínimos absolutos para a estação climatológica, podem ser observados 

na figura seguinte. 

 

 
FIG. IV. 12 – Variação Anual dos Principais Parâmetros da Temperatura do Ar, Registados na Estação 

Climatológica de Faro / Aeroporto (ARQPAIS et al., 2011) 
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4.3.2 - PRECIPITAÇÃO 

Em termos de valores médios de precipitação anual, verifica-se que na Estação Climatológica de 

Faro/Aeroporto este valor corresponde a 513,6 mm/ano, tendo sido registados os maiores valores no mês 

de Janeiro com 88,6 mm e o menor valor no mês de Julho, com 0,3 mm.  

 

Durante os restantes meses, verifica-se uma evolução gradual entre estes valores extremos. A precipitação 

máxima diária registou-se em Dezembro, com 118,5 mm. Sendo uma característica típica dos climas 

mediterrâneos, observa-se um período de pluviosidade reduzida (seco), coincidente com os meses mais 

quentes do ano, e um período húmido, mais chuvoso, na época mais fria, conforme se pode verificar pela 

figura seguinte. Os meses de Outubro a Abril são os que se consideram meses húmidos. 

 

 
FIG. IV. 13 – Gráfico Termo-Pluviométrico para a Estação Climatológica de Faro / Aeroporto  

(ARQPAIS et al., 2011) 

 

 

Na figura seguinte apresentam-se os valores médios mensais do número de dias em que ocorreram 

precipitações superiores a 0,1, 1,0 e 10,0 mm. A evolução anual destes parâmetros acompanha o padrão 

de variação da precipitação média mensal, já referida. 
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FIG. IV. 14 – Número de Dias em que se Observou Valores de Precipitação Superiores a 0,1, 1,0 e 10,0 mm, 

respetivamente na Estação Climatológica de Faro / Aeroporto (1970-1980) (ARQPAIS et al., 2011) 

 

 

4.3.3 - HUMIDADE E EVAPORAÇÃO 

Em relação à humidade relativa do ar, na Estação Climatológica de Faro/Aeroporto, os valores em termos 

anuais variam entre 62% e 75%, às 15h e 18h, respetivamente, verificando-se uma diminuição da manhã 

para a tarde. Em termos mensais, a humidade relativa apresenta uma fraca variação, atingindo os valores 

máximos no mês de Janeiro (84% às 9h) e os valores mínimos no mês de Agosto (55% às 15h). 

 

A evaporação é inversamente proporcional à precipitação e diretamente proporcional à temperatura, o que 

faz com que o período mais seco seja aquele onde a evaporação é mais intensa e por consequência a 

evapotranspiração também. 

 

 
FIG. IV. 15 – Evolução ao Longo do Ano, da Precipitação e da Evapotranspiração Potencial  

(ARQPAIS et al., 2011)  

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Ja
n

Fe
v

M
ar

A
br

M
ai

Ju
n

Ju
l

A
go S
et

O
ut

N
ov

D
ez

N
º D

ia
s

R >= 0.1 R >= 1.0 R>=10.0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Ja
n

F
ev

M
ar

A
br

M
ai

Ju
n

Ju
l

A
go S
et

O
u

t

N
ov

D
ez

P
re

ci
p

ita
çã

o
 (m

m
)

Precipitação Total Percipitação Máx Diária Evaporação (mm)



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

130

 

4.3.4 - NEVOEIRO, GEADA, GRANIZO, SARAIVA E QUEDA DE NEVE 

Relativamente ao nevoeiro, este ocorre em média cerca de 5,0 dias por ano na estação de Faro/Aeroporto, 

sendo que os valores mínimos ocorrem nos meses de Abril, Julho e Agosto com 0,2 dias, e o valor mais 

elevado em Fevereiro e Dezembro (0,9 dias). 

 

A nebulosidade apresenta valores mínimos em Julho e, em relação a valores anuais observa-se que o 

número de dias de céu limpo é de 142,0 e o número de dias de céu encoberto é de 62,5.  

 

A precipitação sob forma de granizo ou saraiva é muito pouco provável na estação de Faro/Aeroporto  

(1,0 dias), bem como a precipitação sob forma de neve (0,0 dias). 

 

Em relação à formação de geada e à ocorrência de trovoadas verifica-se uma média 2,0 dias com 

formação de geada e de 14,4 dias de trovoada. 

 

 

4.3.5 - REGIME DE VENTOS 

Na estação climatológica de Faro/Aeroporto, como se pode verificar na figura seguinte, predominam os 

ventos de oeste (com cerca de 20,9% das ocorrências). Os ventos de noroeste apresentam o segundo 

maior valor das ocorrências (com cerca de 17,3% das ocorrências) e os ventos de sudoeste apresentam o 

terceiro maior valor das ocorrências (cerca de 13,0%), sendo que os restantes ventos apresentam 

percentagens de ocorrência mais reduzidas. Relativamente aos períodos de calma, os mesmos não 

apresentam significância, com cerca de 2,5% das ocorrências. 

 

Pode considerar-se que a velocidade média do vento é moderada e constante por rumo e ao longo do ano. 

Verifica-se que a velocidade média do vento é de 13,2 km/h. São escassos os dias com vento muito forte 

(> 55 km/h), 0,1 dias. Já no caso de vento forte (> 36 km/h), o número de dias em que podem ocorrer é mais 

expressivo (8,7 dias). 
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FIG. IV. 16 – Rosa-dos-Ventos para a Estação Climatológica de Faro / Aeroporto (dados de 1970-1980)  

(ARQPAIS et al., 2011) 

 

 

4.4 - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA ÁREA DE ESTUDO 

A análise conjunta do regime de precipitação, evaporação e temperatura permite identificar as seguintes 

características do regime termo-pluviométrico da região, com base na análise dos dados apresentados 

anteriormente para a estação climatológica de Faro/Aeroporto. 

• O período de pluviosidade reduzida e de maior evapotranspiração é coincidente com os meses mais 

quentes do ano, definindo a estação seca no Verão, sendo que a estação seca decorre entre os 

meses de Junho e Setembro; 

• Os meses chuvosos coincidem com os de menor temperatura, ocorrendo os maiores volumes de 

precipitação durante todo o Inverno, verificando-se uma diminuição na transição entre a Primavera e 

o Verão, sendo que a estação húmida se verifica entre os meses de Dezembro e Janeiro. 

 

De acordo com as previsões climáticas desenvolvidas no âmbito das alterações climáticas e transpostas na 

Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), contemplada no Quadro 

Estratégico para a Política Climática (QEPic(1)), a generalidade dos cenários de alterações climáticas para o 

período 2080-2100 projeta alterações significativas do ciclo anual da precipitação em Portugal continental, 

com tendência para a sua redução durante a primavera, verão e outono.  
  

                                                      
 
(1) Resolução do Conselho de Ministros n.º. 56/2015, de 30 de julho. 
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Alguns modelos sugerem a redução da precipitação anual, em particular nas regiões sul do continente e um 

aumento da precipitação durante o inverno, devido a aumentos no número de dias de precipitação forte. 

Projeta-se também um aumento significativo da temperatura média anual e da temperatura máxima no 

verão, o que levará a um aumento do risco de incêndio, que irá alterar as capacidades de uso e ocupação 

do solo e trará implicações sobre os recursos hídricos. 

 

Mais especificamente para a zona Sul, considera-se a avaliação realizada para o Município de Loulé, 

próximo do Município de Olhão, no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, 

e que prevê as alterações para este Município apresentadas na FIG. IV. 17, que podem ser extrapoladas 

para o Município de Olhão. 

 

 

FIG. IV. 17 – Resumo das Principais Alterações Climáticas para o Município de Loulé até ao final do Século 
(EMAAC Loulé, 2016) 
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No mesmo documento, é avaliado o impacte destas alterações climáticas em vários fatores ambientais e 

sociais, bem como nas infraestruturas existentes (FIG. IV. 18). 

 

 

FIG. IV. 18 – Resumo dos Principais Impactes Associados a Eventos Climáticos com Consequências 
Observadas para o Município de Loulé (EMAAC Loulé, 2016) 
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Sendo o projeto da Circular de Olhão, uma rodovia, importa avaliar a evolução prevista para os seguintes 

fatores ambientais: 

• Clima – relacionado com a impermeabilização e as características do pavimento da via e um 

adequado sistema de drenagem, em particular nas dimensões adequadas das passagens 

hidráulicas; 

• Qualidade do Ar – relacionado com a emissão dos gases de estufa e a sua maior ou menor 

dispersão local; 

• Recursos Hídricos e Qualidade da Água – relacionado igualmente com as características do 

pavimento da via e o dimensionamento adequado do sistema de drenagem e em particular da 

drenagem transversal: 

• Uso do Solo e Biodiversidade – relacionado com a evolução dos terrenos na envolvente ao traçado, 

sobretudo em termos de risco de incêndio, e com a permeabilidade da via, que por sua vez se 

relaciona com a adequabilidade das passagens hidráulicas; 

• Socioeconomia e Saúde – essencialmente relacionado com a fluidez do tráfego/transporte de 

alimentos e mercadorias e a segurança rodoviária; 

• Ordenamento do Território – relacionado com a redução das vulnerabilidades, incentivando a 

promoção de novos modelos de ordenamento do território, valorizando, neste caso, os territórios 

rurais, mas igualmente qualificando os territórios urbanos que dependem deste futuro acesso. 

 

 

4.4.1 - CLIMA 

O Clima é considerado como um dos mais importantes aspetos relacionados com o ambiente rodoviário. A 

influência das variáveis climáticas como a precipitação, a neve, o nevoeiro, temperaturas extremas nos 

acidentes rodoviários está bem caracterizada globalmente. Tem sido descrito que fenómenos climáticos 

como a precipitação, nevoeiro, pavimento molhado ou inundado, velocidade do vento, temperatura, 

humidade, etc., afetam as condições da estrada em termos de alteração da visibilidade, fricção do 

pavimento, obstrução e submersão das vias, etc., o que eventualmente aumenta o risco de acidentes. 

(SHAHID & MINHANS, 2016) 

 

Conforme verificado no EMAAC de Loulé, e extrapolado para o Município de Olhão, está previsto uma 

diminuição da precipitação média anual, um aumento da temperatura média anual (em especial das 

máximas), a subida do nível médio da água do mar e o aumento dos fenómenos extremos de precipitação 

(cheias). 
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De acordo com os dados do Portal do Clima (www.portaldoclima.pt/), esta tendência é igualmente verificada 

para o Distrito de Faro, de acordo com os modelos climáticos atualmente adotados, verificando-se um 

acréscimo da temperatura e uma redução da precipitação, até 2100 (FIG. IV. 19 e FIG. IV. 20). 

 

 

 

 
FIG. IV. 19 – Simulação da Evolução da Temperatura Mensal e Temperatura Anual para o Distrito de Faro, nos 

Cenários Climáticos Adotados 
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FIG. IV. 20 – Simulação da evolução da Precipitação mensal e Precipitação anual para o Distrito de Faro, nos 

cenários climáticos adotados 

 

 

4.4.2 - QUALIDADE DO AR 

Conforme descrito com mais detalhe no Ponto respetivo (Ponto 6), a maior fonte de emissão de poluentes 

atmosféricos na região do Algarve é o tráfego automóvel. A indústria existente na região tem expressão 

diminuta e os efeitos que se possam sentir restringem-se às imediações da instalação. 
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Com base nas medições da estação de Faro – Joaquim Magalhães, a mais próxima da área de estudo, os 

poluentes estão no entanto conformes com a legislação aplicável e com os valores recomendados pela 

OMS para a proteção da vegetação e da saúde humana. A elevada velocidade do vento e a reduzida 

ocorrência de situações de calmaria, contribuem para uma boa dispersão dos poluentes atmosféricos. 

 

Os transportes, em Portugal, contribuem com 25% do total das emissões nacionais de gases com efeito de 

estufa.  

 

A Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), contemplada no Quadro 

Estratégico para a Política Climática (QEPic(2)), enquadra o setor dos Transportes no contexto das 

alterações climáticas, propondo medidas para redução das emissões de GEE face a 2005, de 14% em 2020 

e 26% em 2030. 

 

As alterações climáticas podem alterar a dispersão dos poluentes primários, em particular das partículas, e 

intensificar a formação de poluentes secundários, como o ozono superficial, o que pode ter consequências a 

nível da saúde. É expectável, no entanto, que com a redução das emissões futuras, os níveis de poluição 

do ar reduzam igualmente (ORRU et al., 2017). 

 

 

4.4.3 - RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Verificou-se anteriormente que apesar de uma previsão de redução da precipitação média anual, são 

expectáveis fenómenos de cheias, considerados eventos extremos. 

 

A subida do nível do mar, com o risco de intrusão salina dos aquíferos, constitui um dos aspetos a 

considerar no âmbito das alterações climáticas. A redução da precipitação poderá também influenciar direta 

ou indiretamente o avanço da interface, o que provocará uma descida dos níveis piezométricos.  

 

Relativamente aos sistemas de abastecimento, os impactos das alterações climáticas incidirão sobretudo 

nas componentes de captação e tratamento, em consequência da diminuição da disponibilidade de água 

superficial e subterrânea, que poderá também comprometer a sua qualidade.  

  

                                                      
 
(2) Resolução do Conselho de Ministros n.º. 56/2015, de 30 de julho. 
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A concentração da precipitação nos meses de inverno, associada a uma eventual redução da precipitação 

anual e ao aumento das taxas de evapotranspiração, poderá comprometer a recarga dos aquíferos, 

acentuando a dificuldade de satisfazer as necessidades de água durante a primavera, verão e inverno. A 

degradação da qualidade da água bruta nos locais onde se instalaram captações superficiais é uma 

consequência das projeções de redução do escoamento, de aumento da erosão e do transporte de 

sedimentos e do aumento da temperatura da água. Em consequência poderá ser necessário proceder a 

alterações nas infraestruturas de captação e nos esquemas de tratamento de água ou utilizar maiores 

quantidades de reagentes nas estações de tratamento. 

 

Nos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais e pluviais a maior probabilidade de ocorrência 

de precipitações intensas irá ter consequências nos sistemas de drenagem pluvial e nos sistemas unitários, 

que poderão não ter capacidade para drenar caudais de ponta pluviais aumentados. A tendência de 

aumento da duração de períodos secos poderá limitar a eficácia da autolimpeza dos coletores pluviais ou 

unitários. Os esquemas de tratamento dos sistemas de drenagem unitários são particularmente vulneráveis, 

uma vez que será necessário tratar maiores volumes de água poluída em períodos curtos, com maior 

variabilidade de concentração de poluentes, podendo causar problemas de operacionalidade nos esquemas 

de tratamento instalados.  

 

As infraestruturas associadas ao abastecimento e ao tratamento, por estarem frequentemente localizadas 

em zonas de inundação, poderão também ser afetadas pelas alterações climáticas. 

 

Os cursos de água de água mais próximos do projeto (Ribeira de Bela-Mandil e Ribeira de Marim, 

respetivamente a poente e a nascente do inicio e fim do traçado) são de pequena dimensão, situam-se em 

zonas de baixa altitude e apresentam valores de escoamento médio anual baixos e um regime hidrológico 

de carácter sazonal, com um caudal muito reduzido ou nulo nos períodos mais secos. Não se prevê que 

esta situação se altere, no entanto, os caudais em eventos de precipitação mais intensa poderão ser mais 

volumosos. 

 

De acordo com a informação da APA, a parte inicial do troço poente da Circular de Olhão, está inserida 

numa zona sujeita a inundações proveniente das marés da Ria Formosa e que integra ainda para montante 

a área que segue ao longo do vale de cada uma das linhas de água referidas. É expectável que, com o 

aumento do nível do mar previsto para esta região, a área abrangida por estas inundações seja 

incrementada, com impacte igualmente nas linhas de água que se posicionam mais próximas do traçado. 
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4.4.4 - USO DO SOLO E BIODIVERSIDADE 

O uso do solo na envolvente do futuro traçado da Circular de Olhão é maioritariamente agrícola, com 

culturas permanentes de pomar e olival, e alguma vinha, intercalado com algumas áreas de pinhal e zonas 

de matos/vegetação rasteira.  

 

Segundo a ENAAC 2020, os cenários de evolução climática para Portugal, projetam até ao final do século 

XXI condições progressivamente mais desfavoráveis para a atividade agrícola. A projeção da redução da 

precipitação e do aumento da temperatura, do agravamento da frequência e intensidade dos eventos 

extremos e do aumento da suscetibilidade à desertificação afetará a atividade agrícola.  

 

Nas últimas décadas, a agricultura tem vindo a ser gravemente afetada pelas alterações climáticas que se 

têm verificado, especialmente pela ocorrência de secas e outros eventos extremos.  
 

Os cenários de evolução projetam, até final do séc. XXI, o agravamento das tendências observadas. Os 

principais fatores críticos identificados para a adaptação da agricultura às alterações climáticas expectáveis 

são a disponibilidade de água e a capacidade de rega, a fertilidade do solo e a prevenção da erosão, a 

gestão de risco face aos eventos extremos e à maior variabilidade climática, a alteração dos sistemas 

fitossanitários e de sanidade animal face ao acréscimo de condições favoráveis a organismos prejudiciais às 

culturas e às plantas e aos animais, bem como a disponibilidade de património genético animal e vegetal 

adaptado às novas condições climáticas. 

 

Relativamente às florestas, a ENAAC 2020 alerta para os impactes diretos e indiretos das alterações 

climáticas sobre os sistemas florestais que poderão comprometer a sua capacidade de proporcionar um 

conjunto vasto de bens e serviços, uma vez que as florestas, para além da sua importância económica e 

social, desempenham importantes funções de proteção de solo e da água, de suporte de biodiversidade e 

de combate à desertificação.  

 

Entre os principais impactes sobre as florestas, num contexto de alterações climáticas, a ENAAC refere o 

agravamento das condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de incêndios, aumentando o risco 

associado a este agente abiótico, e os riscos associados às pragas e doenças.  

 

A ENAAC alerta ainda para a alteração da distribuição geográfica dos nichos ecológicos das espécies, que 

potencialmente se traduzirá na perda de vitalidade de povoamentos e da produtividade dos povoamentos 

florestais, apesar desta ocorrer de forma menos percetível e imediata.  
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De acordo com a Estratégia de Adaptação da Agricultura e das Florestas às Alterações Climáticas 

(MAMAOT, 2013) as alterações climáticas poderão afetar a produtividade dos povoamentos florestais e 

alterar a distribuição potencial das espécies. 

 

Ao nível da Biodiversidade, as alterações climáticas atuam de forma direta, e por vezes irreversível, sobre 

as espécies e os ecossistemas e, sobretudo, de forma indireta, potenciando e agravando os efeitos de 

outros fatores de ameaça já identificados. É possível verificar que algumas espécies e ecossistemas estão a 

demonstrar uma capacidade para a adaptação natural, enquanto outros evidenciam impactes negativos, 

nomeadamente a redução de efetivos populacionais e a disrupção do fornecimento de serviços pelos 

ecossistemas. 

 

Ao mesmo tempo que as alterações climáticas têm impactes na biodiversidade, a biodiversidade e os 

serviços dos ecossistemas a ela associados têm um reconhecido papel na redução das alterações 

climáticas e dos seus impactes. 

 

Os impactes e vulnerabilidades futuras na vegetação resultarão de um aumento da evapotranspiração, 

devido a temperaturas mais elevadas e menores valores de precipitação, e a um aumento das temperaturas 

de inverno. Esperam-se períodos de seca mais prolongados, mais frequentes e mais severos, o que 

provavelmente irá levar a elevadas mortalidades de algumas espécies. Outras alterações com impactes na 

vegetação serão o aumento do dióxido de carbono atmosférico e do ozono, assim como a deposição de 

nitrogénio.  

 

No que respeita à fauna, os efeitos das alterações climáticas nas espécies agrupam-se em: a) Alterações 

fenológicas devido às alterações das características das estações do ano, como a alteração de padrões de 

movimentações, migrações ou mesmo comportamentais; b) Deslocações em latitude e altitude das espécies 

sensíveis às alterações de temperatura, resultando em extinções locais de populações, alterações na 

distribuição ou declínios populacionais. 
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4.4.5 - SOCIOECONOMIA E SAÚDE 

O impacte das alterações climáticas sobre as vias de circulação afetam a socioeconomia de uma região ao 

provocarem atrasos no transporte de mercadorias e alimentos e igualmente implicarem engarrafamentos 

que levam a um maior consumo de combustível e à perda de tempo útil (TWEREFOU et al., 2015).  

 

Os custos de manutenção são outro aspeto a considerar. Atualmente, para as infraestruturas rodoviárias, os 

eventos climáticos representam 30 a 50% dos custos correntes de manutenção na Europa (8 a 13 bilhões 

Euros/ano). Cerca de 10% destes custos (≈ 0,9 bilhões Euros/ano) estão associados a eventos extremos, 

nos quais chuvas muito intensas e inundações representam a contribuição principal. 

 

Verifica-se que, comparado com a situação presente, a degradação normal das infraestruturas de transporte 

rodoviário induzida pela precipitação média aumentará apenas ligeiramente no futuro. No entanto, 

precipitações e inundações (de rios e pluviais) extremas mais frequentes, como esperado para certas 

regiões da Europa (onde se enquadra Portugal), podem resultar num custo extra para estas infraestruturas 

(50-192 milhões Euros/ano, período 2040-2100). Pelo contrário, invernos mais amenos resultarão em custos 

mais reduzidos (-170 to -508 milhões Euros/ano).  

 

Por outro lado, o aumento das temperaturas médias em toda a Europa pode requerer alterações nas 

operações e práticas de manutenção, representando também um custo extra (NEMRY & DEMIREL, 2012). 

 

A nível de saúde humana, as alterações climáticas relacionam-se com a possibilidade de aumento e 

frequência dos fenómenos de calor, da menor qualidade do ar ambiente (aumento do ozono e dos 

alergéneos), do aumento das doenças de origem aquática ou de alimentos. Por sua vez, será necessário 

que os estabelecimentos de saúde existentes tenham capacidade de responder a estas situações de 

emergência.  

 

 

4.4.6 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 

De acordo com a Agenda para o Território 2018, a adaptação do ordenamento territorial às alterações 

climáticas introduz oportunidades de incentivo e promoção de novos modelos de ordenamento do território e 

de desenvolvimento territorial que permitem obter ganhos para os objetivos de sustentabilidade, através da 

adoção de soluções de base natural, da valorização dos serviços dos ecossistemas e, em geral, da 

valorização dos teriitórios rurais e da qualificação dos territórios urbanos. 
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Pretende-se que sejam aprofundados os seguintes aspetos: 

• o conhecimento sobre as áreas vulneráveis aos perigos; 

• o desenvolvimento de um conjunto de orientações técnicas para a avaliação dos riscos, incluindo a 

necessidade de localização das áreas de perigosidade mais elevada, bem como a identificação dos 

usos, atividades ou elementos mais vulneráveis a cada perigo; 

• a necessidade de aplicação de normas de construção e gestão urbana em zonas de risco; 

• o desenvolvimento e a disseminação de orientações relativas a medidas de prevenção e redução do 

risco, incluindo o climático, para adoção nos planos territoriais; 

• a educação para o risco, a divulgação do conhecimento e o envolvimento das comunidades nos 

projetos e ações de reforço da resiliência, incluindo medidas de autoproteção; 

• a melhor governança para a prevenção e gestão do risco  
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5 - RECURSOS HÍDRICOS 

5.1 - METODOLOGIA 

Na presente secção é efetuada a caracterização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos na área 

de implantação do projeto da EN125 – Circular de Olhão. Para esse efeito procedeu-se à recolha de 

informação bibliográfica existente para a região, junto das entidades consultadas e nos diversos 

documentos e planos relativos à gestão de recursos hídricos, e a um reconhecimento de campo 

direcionado. Neste último, foi possível identificar as linhas de água existentes e as bacias de drenagem nas 

quais se inserem os traçados em estudo, bem como potenciais usos existentes (pontos de água para 

combate a incêndios, captações, entre outros usos). 

 

Da documentação consultada é de destacar a consulta do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que 

integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8), do 1º e 2º ciclos de planeamento, 

disponibilizados pela APA, I.P. 

 

Os recursos hídricos foram analisados à luz da Diretiva Quadro da Água (DQA), Diretiva 2000/60/CE, de 23 

de outubro, transposta para a ordem jurídica portuguesa pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da 

Água) com alteração efetuada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho. 

 

Assim, para além da caracterização geral da bacia abrangida, é ainda considerada a caracterização das 

massas de água. 

 

 

5.2 - ÁGUAS DE SUPERFÍCIE 

5.2.1 - CARACTERIZAÇÃO DE BACIA HIDROGRÁFICA  

Os traçados em análise inserem-se na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8), em particular na 

bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve, sub-bacia hidrográfica do Sotavento, que corresponde à sub-

bacia hidrográfica das ribeiras que drenam a faixa mais larga do Barrocal Algarvio para o sistema lagunar da 

Ria Formosa. 

 

Em termos de linhas de água superficial ambos os traçados inserem-se nas bacias das Ribeira de Bela-

Mandil e Ribeira de Marim (FIG. IV. 21), cujas características são apresentadas no quadro seguinte., mas 

sem qualquer interferência nos leitos dessas linhas de água. 
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Quadro IV. 4 – Características e Classificação Decimal das Bacias Hidrográficas Abrangidas 

Nome Classificação 
Decimal 

Área da bacia 
hidrográfica 

(km2) 

Comprimento 
do curso de 
água (km) 

Bacia 
Hidrográfica 

Sub-Bacia 
hidrográfica 

Ribeira de Bela-Mandil ou Pechão 517 20,5 9,2 Ribeiras do 
Algarve Sotavento 

Ribeira de Marim ou Boavista 516 27,5 7,9 Ribeiras do 
Algarve 

Sotavento 

Fonte: “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal,” 1981 & PGRH das Ribeiras do Algarve (2º ciclo) 

 

Os cursos de água presentes na área inserem-se na tipologia de rio S4 – Calcários do Algarve. São rios de 

pequena dimensão, situam-se em zonas de baixa altitude e apresentam valores de escoamento médio 

anual baixos e um regime hidrológico de carácter sazonal, com um caudal muito reduzido ou nulo nos 

períodos mais secos. No que se refere à litologia, os rios pertencentes a este tipo inserem-se em zonas de 

natureza essencialmente calcária, com um grau de mineralização intermédio a elevado (entre os 10 e os 

90%). 

 
FIG. IV. 21 – Enquadramento Hidrográfico 
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5.2.2 - CARACTERIZAÇÃO DAS MASSAS DE ÁGUA SUPERFICIAL  

De acordo com o PGRH das Ribeiras do Algarve, a área de projeto abrange a bacia de drenagem da massa 

de água PT08RDA1716 (Ribeira de Bela-Mandil), a bacia de drenagem da massa de água PT08RDA1712 

(Ribeira de Marim), e a bacia da massa de água PTRF2 (Ria Formosa WB2) (Quadro IV. 5). 

 

Quadro IV. 5 – Identificação e Caracterização das Massas de Água 

Massa de Água Caracterização 

PT08RDA1716 

Designação: Ribeira de Bela-Mandil 

Categoria: Rio 

Natureza: Natural 

Tipologia: Rio 

Extensão: 5,4 km 

Área de Bacia: 16,7 km2 

PT08RDA1712 

Designação: Ribeira de Marim 

Categoria: Rio 

Natureza: Natural 

Tipologia: Rio 

Extensão: 6,2 km 

Área de Bacia: 32,8 km2 

PTRF2 

Designação: Ria Formosa WB2 

Categoria: Costeira 

Natureza: Fortemente modificada 

Tipologia: Lagoa mesotinal pouco profunda 

Área da Massa de Água: 33,2 km 

Área de Bacia: 76,1 km2 

Fonte: “PGRH das Ribeiras do Algarve (2º ciclo de planeamento) 

 

No âmbito do 2º ciclo de planeamento do PGRH das Ribeiras do Algarve e do ponto de vista qualitativo é de 

salientar que as massas de água PT08RDA1716, PT08RDA1712 e PTRF2 apresentam uma classificação 

de Inferior a Bom (estado químico desconhecido e estado ecológico razoável no caso das massas de água 

da categoria rio; e, estado químico insuficiente e estado ecológico bom no caso da massa de água da 

categoria costeira). 

 

As principais pressões identificadas nas bacias hidrográficas da Ribeira de Bela-Mandil e da Ribeira de 

Marim são de origem difusa (atividade agrícola), enquanto que, na bacia da Ria Formosa WB2 as principais 

pressões identificadas são de origem pontual urbana (águas residuais urbanas) e difusa (atividade agrícola). 
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5.3 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

5.3.1 - CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA 

Os traçados em estudo inserem-se na Unidade Hidrogeológica denominada Orla Meridional Algarvia (OMA) 

e abrangem três sistemas aquíferos: Campina de Faro (PTM12), S. João da Venda – Quelfes (PTM10) e 

Chão da Cevada – Quinta João de Ourém (PTM11) (FIG. IV. 22). 

 

 
FIG. IV. 22 – Enquadramento Hidrogeológico 
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Campina de Faro (PTM12) 

O sistema aquífero da Campina de Faro é limitado a Norte pelas formações menos permeáveis do 

Cretácico; estende-se para leste até Olhão e para oeste contacta com o Sistema Aquífero de Quarteira, 

sendo provável a existência de conexão hidráulica entre eles. A sul é limitado pelo mar e ocupa uma área 

de 86,4 km2. Pode ser subdividido em dois Subsistemas principais: Subsistema de Vale de Lobo e 

Subsistema Faro, intersetando o projeto em análise apenas o Subsistema Faro. 

 

Dentro de cada um destes dois subsistemas da massa de água subterrânea Campina de Faro, existem dois 

aquíferos sobrepostos: um aquífero livre superficial, no topo, suportado por depósitos plistocénicos, e um 

aquífero confinado multicamada subjacente, abrigado por formações miocénicas. Estes dois aquíferos 

encontram-se separados por uma camada confinante, que torna a parte inferior da massa de água 

subterrânea independente da parte superior. 

 

Há no entanto que referir a conexão hidráulica que foi estabelecida em muitas captações, nomeadamente 

nas antigas noras que captavam o aquífero superficial, no fundo das quais foram, posteriormente, 

executados furos para captar o Miocénico. Esta conexão poderá ter uma importância muito grande, pois 

permite a contaminação do aquífero miocénico, relativamente bem protegido, por águas do aquífero 

superficial, muito vulnerável à contaminação devido às atividades agrícolas e pecuárias. 

 

De facto, embora na proximidade da cidade de Faro a concentração elevada de cloretos possa ter origem 

geológica, devido à existência nesta área de estruturas diapíricas, aflorantes ou ocultos, na parte central da 

massa de água subterrânea, onde tem início os dois traçados em estudo, as concentrações mais elevadas 

de cloretos podem ser atribuídas a outro fenómeno, o da reciclagem cíclica provocada pela rega. 

 

Este fenómeno, associado aos cloretos mas que explicará também as elevadas concentrações de nitratos 

que ocorrem nesta massa de água subterrânea, inicia-se quando a água subterrânea extraída por noras e 

furos é utilizada para rega, em que uma parte é imediatamente evaporada, enquanto que a maior parte é 

extraída pelas plantas e transpirada. A fração da água que retorna ao aquífero encontra-se concentrada em 

sólidos dissolvidos e mistura-se com as águas do aquífero, contribuindo assim para o aumento da 

concentração dos iões em solução na água subterrânea, nomeadamente o aumento do teor em cloretos. O 

fenómeno repete-se constantemente, sendo por este facto denominado por reciclagem cíclica. 
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Como as águas subterrâneas apresentam valores muito elevados de nitratos de origem agrícola, 46% da 

área da massa de água subterrânea de Campina de Faro (que corresponde à parte central/este da massa 

de água) encontra-se incluída na Zona Vulnerável de Faro. 

 

O excessivo uso de águas subterrâneas no Algarve, em especial junto ao litoral, esteve na origem de 

fenómenos esporádicos de intrusão salina, que se traduziam pelo elevado teor de cloretos (salinidade). Este 

facto levou à delimitação de uma área crítica à extração de água subterrânea, na qual se condicionam 

novos pedidos de licenciamento de captações de águas subterrâneas. Pela sua localização a massa de 

água subterrânea da Campina de Faro apresenta 89,3% da sua área classificada nesta zona. 

 

No que se refere ao padrão de escoamento regional este processa-se de Norte para Sul, em direção ao 

mar. Existem vários sectores de escoamento local que são condicionados pelo recorte irregular do limite 

Sul. Assim, o escoamento subterrâneo verifica-se em sentidos divergentes: para Sudoeste na parte 

ocidental e para Sudeste na parte oriental. 

 

 
As setas indicam a direção do fluxo subterrâneo regional 

FIG. IV. 23 – Geologia da Massa de Água Subterrânea da Campina de Faro 
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No que se refere à produtividade os trabalhos de Almeida et al. (2000) estimam um caudal de exploração 

médio, para o sistema aquífero da Campina de Faro, de 7,0 L/s, sendo o caudal mínimo de 0,4 L/s e 

máximo de 44 L/s. 

 

Em termos de recarga o aquífero superficial recebe recarga direta a partir da precipitação, enquanto o 

aquífero Miocénico recebe recarga indireta, a partir da ribeira do Rio Seco e dos calcários jurássicos 

situados a Norte. 

 

Estima-se que a recarga direta seja da ordem dos 8,29 hm3/ano, tendo em conta a área (86,4 km2) da 

massa de água subterrânea da Campina de Faro, a precipitação média anual da ordem dos 599,74 mm e 

utilizando a taxa de recarga de 16,0% (Stigter et al., 2009). 

 

A massa de água subterrânea da Campina de Faro é atravessada por linhas de água que contribuem para a 

recarga da massa de água subterrânea com cerca de 1,66 hm3/ano, pelo que se considerou que a recarga 

média anual a longo prazo é superior ao valor médio da recarga natural, ou seja, 9,95 hm3/ano. 

 

Considerando os valores de recarga apresentados e a não existência de descargas para os ecossistemas 

aquáticos e terrestres da massa de água subterrânea, os recursos hídricos disponíveis são da ordem dos 

9,95 hm3/ano. 

 

 

S. João da Venda – Quelfes (PTM10) 

O sistema aquífero de São João da Venda-Quelfes ocupa uma área importante de 113,3 km2, desde 

Quarteira a ocidente e Luz a oriente. Contacta com vários sistemas aquíferos: a oeste, partilha a sua 

fronteira com o Sistema de Quarteira; a Sul, o limite faz-se com os Sistemas da Campina de Faro e de Chão 

de Cevada-Quinta de João de Ourém; a leste, é adjacente ao Sistema de Luz-Tavira. 

 

O sistema é constituído por duas subunidades, uma associada aos arenitos de fácies Wealdeana e outra 

associada à sequência margo-calcária que se lhe segue. Embora as duas subunidades provavelmente 

tenham um funcionamento independente, e possam ter características hidroquímicas distintas, as diferenças 

em termos de produtividade não são muito marcadas. Por isso, e por serem adjacentes, foram agrupadas 

num sistema único. A alternância de camadas com permeabilidades distintas, nomeadamente na série 

margo-calcária, confere ao sistema um carácter multicamada. 
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Em termos de produtividade os trabalhos de Almeida et al. (2000) estimam, na subunidade correspondente 

aos arenitos, um caudal de exploração médio de 6,8 L/s, sendo o caudal mínimo de 1,5 L/s e máximo de 

40 L/s. Na subunidade associada à sequência margo-calcária é estimado um caudal de exploração médio 

de 5,9 L/s, sendo o caudal mínimo de 0,6 L/s e máximo de 22 L/s. 

 

Esta massa de água subterrânea apresenta uma concentração elevada de cloretos podendo esta ter origem 

geológica, uma vez que existem diapiros, aflorantes ou ocultos, na área da mesma. 

 

Por as águas subterrâneas estarem enriquecidas por nitratos de origem agrícola, 31% da área da massa de 

água subterrânea São João da Venda-Quelfes encontra-se incluída na Zona Vulnerável de Faro. 

Adicionalmente, cerca de 2% da área desta massa de água subterrânea encontra-se incluída na Zona 

Vulnerável de Luz-Tavira. Refere-se contudo que, nesta massa de água, o traçado de ambas as soluções 

desenvolve-se fora dos limites de ambas as zonas vulneráveis referidas. 

 

Relativamente ao padrão de escoamento regional este processa-se de norte para sul. 

 

A recarga é feita por infiltração direta das precipitações. A taxa de recarga no tipo de materiais geológicos 

que compõem a maior parte do sistema é substancialmente inferior à que caracteriza os terrenos cársicos, 

estimando-se que seja da ordem dos 15%. Considerando este valor e tendo em conta a área do sistema 

113,3 km2, e uma precipitação média de 550 mm, obtêm-se cerca de 9 hm3/ano. 

 

A recarga desta massa de água subterrânea é feita por infiltração direta da precipitação. A precipitação 

média anual nesta massa de água subterrânea situa-se nos 643,63 mm, correspondendo a infiltração a um 

valor de 20,0% do valor da precipitação (Stigter et al., 2006). Prevê-se uma infiltração anual de 128,73 mm 

para a massa de água subterrânea, o que origina uma infiltração anual renovável de 14,59 hm3 numa área 

de 113,3 km2. 

 

Tendo em conta os volumes de retorno de rega agrícola e campos de golfe (0,05 hm3/ano) e a recarga 

associada às ribeiras (1,46 hm3/ano) estima-se uma recarga média anual a longo prazo de 16,10 hm3/ano. 

 

Considerando os valores de recarga apresentados e as estimativas de descargas para os ecossistemas 

aquáticos e terrestres da massa de água subterrânea (0,73 hm3/ano) os recursos hídricos disponíveis são 

da ordem dos 15,37 hm3/ano. 
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As setas indicam a direção do fluxo subterrâneo regional 

FIG. IV. 24 – Geologia da Massa de Água Subterrânea de São João da Venda-Quelfes 

 

 

Chão da Cevada – Quinta João de Ourém (PTM11) 

O Sistema Aquífero de Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém ocupa uma área restrita, entre o Sistema 

Aquífero da Campina de Faro, a sul e de São João de Venda-Quelfes, a norte, com uma área de 5,3 km2. 

 

É constituído pelas formações Chão de Cevada e de Pão Branco, do Cretácico superior, que agrupam 

calcários, calcários dolomíticos e dolomitos. Uma intercalação margosa (Margas Superiores) separa estas 

duas formações. Trata-se de um pequeno aquífero cársico, livre a confinado, alimentado por recarga direta, 

mas que apresenta produtividades elevadas. 

 

Os trabalhos de Almeida et al. (2000) estimam um caudal de exploração médio, para o sistema aquífero de 

Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém, de 12,7 L/s, sendo o caudal mínimo de 1,5 L/s e máximo de 

50 L/s. 
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Por as águas subterrâneas estarem enriquecidas por nitratos de origem agrícola, 85% da área da massa de 

água Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém encontra-se incluída na Zona Vulnerável de Faro. 

 

O padrão de escoamento regional processa-se de norte para sul. 

 

 

As setas indicam a direção do fluxo subterrâneo regional 

FIG. IV. 25 – Geologia da Massa de Água Subterrânea de Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém 

 

 

Tendo em conta a área (5,3 km2) desta massa de água subterrânea e que a precipitação anual média é de 

596,96 mm, resulta um volume de recarga anual médio de 1,59 hm3/ano para uma taxa de infiltração de 

50% (Stigter et al., 2006). Na massa de água subterrânea de Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém 

verifica-se recarga associada às ribeiras (0,16 hm3/ano) que cruzam a massa de água subterrânea, pelo 

que se considerou que a recarga média anual a longo prazo é 1,75 hm3/ano. 

 

Considerando os valores de recarga apresentados e tendo em conta que não existem descargas para os 

ecossistemas aquáticos e terrestres da massa de água subterrânea os recursos hídricos disponíveis são da 

ordem dos 1,75 hm3/ano 
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5.3.2 - CARACTERIZAÇÃO DE MASSA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

De acordo com o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica das 

Ribeiras do Algarve (RH8) a área de projeto abrange as seguintes massas de água subterrâneas: PTM19 

(Campina de Faro – Subsistema Faro), PTM11 (Chão de Cevada – Quinta João de Ourém) e PTM10 (São 

João da Venda - Quelfes). Estas massas de água correspondem aos sistemas aquíferos anteriormente 

caracterizados, e abrangidos pela área de implantação de projeto. 

 

Em termos quantitativos estes sistemas aquíferos destacam-se pela sua moderada (Campina de Faro – 

Subsistema Faro e São João da Venda – Quelfes) e a elevada produtividade (Chão de Cevada – Quinta 

João de Ourém), apresentando todas as massas de água balanços hídricos positivos e portanto um estado 

quantitativo de Bom (Quadro IV. 6). 

 

Nas massas de água PTM19 (Campina de Faro – Subsistema Faro) e PTM10 (São João da Venda - 

Quelfes) a principal fonte de pressão corresponde às captações para o setor agrícola, que representam 

cerca de 58% e 51%, respetivamente. Na massa de água PTM11 (Chão de Cevada – Quinta João de 

Ourém) não são identificadas fontes de pressão significativas. 

 

Quadro IV. 6 – Volume Anual Captado e Disponibilidade Hídricas Anuais nas  
Massas de Água Subterrâneas 

Massa de Água Volume captado 
(hm3/ano) 

Volume disponível 
(hm3/ano) 

PTM19 3,66 5,58 

PTM11 0,36 1,58 

PTM10 7,35 14,49 

Fonte: PGRH das Ribeiras do Algarve (2º ciclo) 

 

 

No que se refere aos aspetos qualitativos as massas de água PTM10 (São João da Venda - Quelfes) e 

PTM11 (Chão de Cevada – Quinta João de Ourém) cumprem os objetivos ambientais da DQA, com um 

estado de bom.  

 

Relativamente à massa de água PTM19 (Campina de Faro – Subsistema Faro) a mesma apresenta um 

estado químico classificado como medíocre, sendo o nitrato o parâmetro responsável, devendo-se às 

respetivas condições hidrogeológicas visto tratar-se de um sistema aquífero poroso e vulnerável, do tipo 

livre, constituído por formações geológicas de elevada permeabilidade.  
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Por outro lado, a contaminação por nitratos está também relacionada com a existência de pressões difusas 

na área desta MA, nomeadamente, com as práticas agrícolas. Esta MA já tem em curso um Programa de 

Ação no âmbito da Diretiva Nitratos e a concentração do parâmetro nitrato apresenta uma tendência 

estatisticamente significativa de descida mas ainda com concentrações muito elevadas. A eliminação da 

poluição difusa por nitratos é lenta e gradual, tornando-se a recuperação da qualidade da água subterrânea 

um processo lento. Devido à classificação do estado químico que esta massa de água apresenta, a mesma 

apresenta um estado global medíocre. 

 

 

5.3.3 - VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO 

Para os recursos hídricos subterrâneos, entende-se como vulnerabilidade à poluição a sensibilidade da 

qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente em função apenas das características intrínsecas 

do aquífero (Duijvenbooden e Waegeningh, 1987). 

 

No âmbito do PGBH8 efetuou-se uma avaliação da vulnerabilidade à poluição das massas de água 

subterrânea recorrendo aos métodos: 

 

 EPPNA (1998): método utilizado pela Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (EPPNA), que 

define diferentes classes de vulnerabilidade à poluição em função de critérios geológicos e 

hidrogeológicos. 

 

As massas de água foram classificadas da seguinte forma: 

 

Quadro IV. 7 – Método EPPNA 

Classe Tipo Aquífero Vulnerabilidade 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Muito Alta 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a elevada Alta 

V3 Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica a água 
superficial Média a Alta 

V4 Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica a água 
superficial 

Média 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Média a Baixa 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixa a Variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixa 

V8 Inexistência de aquíferos Muito Baixa 
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Na figura seguinte apresenta-se um extrato da carta de vulnerabilidade à poluição construída através do 

método EPPNA no PGBH-RH8 na zona onde se desenvolve o presente projeto. 

 

 
FIG. IV. 26 – Vulnerabilidade à Poluição – EPPNA  

 

De acordo com esta classificação verifica-se que a EN125 – Circular de Olhão desenvolve-se em áreas 

classificadas com vulnerabilidade “Média a Alta” e “Alta”. 

 

 

 DRASTIC (Aller et al, 1987, in Oliveira & Lobo Ferreira, 2003): este método compreende a avaliação 

da vulnerabilidade potencial de um aquífero à poluição através da média ponderada de sete 

parâmetros hidrogeológicos específicos do meio hídrico subterrâneo: profundidade do nível de água, 

recarga profunda de aquíferos, material dos aquíferos, tipo de solo, topografia, impacto da zona não 

saturada e condutividade hidráulica, aos quais são atribuídos índices tabelados (que oscilam entre 1 e 

10), maiores ou menores, consoante o grau de vulnerabilidade.  
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Estes índices são multiplicados por um peso específico pré-determinado, de acordo com a importância 

relativa na vulnerabilidade à poluição. O índice DRASTIC permite avaliar a vulnerabilidade à poluição da 

seguinte forma: 

 

Quadro IV. 8 – Método DRASTIC 

DRASTIC Vulnerabilidade 

<119 Vulnerabilidade Baixa 

120-159 Vulnerabilidade Intermédia 

160-199 Vulnerabilidade Alta 

>200 Vulnerabilidade Muito Alta 

 

Na figura seguinte apresenta-se um extrato da carta de vulnerabilidade à poluição construída através do 

método DRASTIC no PGBH-RH8 na zona onde se encontra o projeto da EN125 – Circular de Olhão. 

 

 
FIG. IV. 27 – Vulnerabilidade à Poluição – DRASTIC  

 

De acordo com esta classificação verifica-se que o presente projeto em estudo se deste desenvolve em 

áreas com índice de vulnerabilidade intermédia e alta. 
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5.4 - USOS E DISPONIBILIDADE DA ÁGUA  

De acordo com a informação constante no Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a 

Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8), os principais usos de água ocorrentes nas massas de 

água abrangidas são de origem subterrânea, apresentando contudo as mesmas um balanço hídrico 

positivo. 

 

Em todas as massas de água abrangidas pelos traçados em estudo o setor agrícola constitui um importante 

consumidor de água, com cerca de 58 % do volume captado na PTM19, 51 % na PTM10 e 22 % na PTM11 

(Quadro IV. 9). 

 

Quadro IV. 9 – Extrações Anuais de Água Subterrânea 

Usos da Água 

Volume captado  
(hm3/ano) 

PTM19 PTM10 PTM11 

Agrícola 3,22 6,64 0,36 

Indústria 0,02 0,02 0 

Outros 0,18 0,61 0,0008 

Pecuária 0,0012 0,0018 0,0001 

Urbano 0,0061 0,08 0 

Golfe 0,23 0 0 

Total 3,66 7,35 0,36 

Fonte: PGRH das Ribeiras do Algarve (2º ciclo) 
 

 

Para a área de projeto, numa envolvente próxima, de acordo com informação fornecida pela APA e 

cartografada na FIG. IV. 28, as captações ocorrentes são para rega, havendo ainda duas captações 

identificadas para abastecimento público e sem área de proteção indicada, a cerca de 600 m para sul, e que 

correspondem às captações municipais que constam da Carta de Condicionamentos Especiais do PDM, de 

reserva para situações pontuais (JK3 – Brejo e JK5 - Brancanes). 

 

No concelho de Olhão, o abastecimento de água para consumo humano é feito a partir da albufeira de 

Beliche. As captações anteriormente utilizadas pelo concelho para o abastecimento constituem 

presentemente reservas para situações pontuais. 
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5.5 - IDENTIFICAÇÃO DAS PRESSÕES 

No Quadro IV. 10 são identificadas as principais fontes de poluição tópica e difusa nas bacias das massas 

de água superficial intersetadas pelos traçados. 

 

Quadro IV. 10 – Cargas Poluentes nas MA Superficial 

Setor 
CBO5 

(ton/ano) 

CQO 

(ton/ano) 

N 

(ton/ano) 

P 

(ton/ano) 
Pressão 

significativa 

PT08RDA1712 

Urbano 5 174,2 8 638,4 1 762,8 369 Não 

Agrícola   11 944,852 1 924,019 Sim 

Pecuária   703,739 36,63 Não 

PT08RDA1716 

Agrícola   6 386,41 1 076,638 Sim 

Pecuária   411,612 21,081 Não 

PTRF2 

Aquicultura 4 825,89 4 825,89 3 667,68 722,15 Não 

Indústria 160,6 250,63 84,48 22,31 Não 

Turismo 138,8 663,45 152,08 66,05 Não 

Urbano 6 6787,5 48 7792,3 27 1787,5 46 899,5 Sim 

Agrícola   9 312,498 1 551,57 Sim 

Pecuária   2 032,896 103,194 Não 

 

Da sua análise verifica-se nas massas de água superficial PT08RDA1712 e PT08RDA1716 a principal fonte 

de poluição tem origem agrícola. Na massa de água superficial PTRF2 a principal fonte de poluição tem 

origem urbana, sendo que as cargas geradas pela atividade agrícola apresentam-se igualmente como 

significativas. 

 

 

5.6 - QUALIDADE DA ÁGUA 

5.6.1 - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Conforme referido anteriormente, as massas de água abrangidas pelos traçados apresentam uma 

classificação de Inferior a Bom (estado químico desconhecido e estado ecológico razoável no caso das 

massas de água da categoria rio; e, estado químico insuficiente e estado ecológico bom no caso da massa 

de água da categoria costeira). 
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5.6.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

A análise à qualidade da água subterrânea na área de estudo baseou-se na informação constante no 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), entre 2013 e 2017.  

 

Segundo os dados disponíveis no SNIRH localizam-se na proximidade do projeto apenas duas estações 

com dados no período em análise, nomeadamente as estações 611/261 e 611/92, ambas localizadas na 

massa de água subterrânea PTM19 (Campina de Faro – Subsistema Faro). Na área de estudo que abrange 

as massas de água PTM10 (São João da Venda - Quelfes) e PTM11 (Chão de Cevada – Quinta João de 

Ourém) não se verifica a presença de estações de monitorização, com dados de análise recentes.    

 

As estações referidas anteriormente contemplam a monitorização, entre outros, dos cinco parâmetros 

fundamentais para a caracterização química das massas de água subterrânea, identificados no Anexo VII 

do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março: teor de oxigénio; pH; condutividade elétrica; nitratos; e, 

amónia. Destes parâmetros destaca-se o incumprimento recorrente do valor limite para o Nitrato na  

estação 611/92 e um incumprimento pontual do Azoto Amoniacal na estação 611/261, em 2015. 

  

Adicionalmente, e para efeitos da avaliação do estado químico, o Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de 

outubro estabelece: 

 

• As normas de qualidade ambiental para substâncias ativas dos pesticidas e do nitrato. As 

substâncias ativas dos pesticidas são apenas analisadas na estação 611/92, sendo contudo de 

referir que os valores obtidos são sempre inferiores ao limite de quantificação do método. No que se 

refere aos Nitratos e como referido anteriormente verifica-se com frequência a excedência do valor 

limite apenas na estação 611/92; 

 

• A lista mínima de poluentes a considerar para a avaliação do estado químico das massas de água 

subterrânea. Dos resultados obtidos em ambas as estações constata-se que os valores são sempre 

inferiores ao limite de quantificação do método. 
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5.7 - ZONAS PROTEGIDAS 

Relativamente à sensibilidade do meio hídrico, é analisada, ponto por ponto, a localização do projeto 

relativamente a zonas protegidas (de acordo com Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro) que integram: 

• Zonas designadas por normativo próprio para a captação de águas para consumo humano 

(superficiais e subterrâneas); 

• Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico; 

• Massas de água designadas como águas de recreio, incluindo as zonas designadas como de águas 

balneares; 

• Zonas designadas como Vulneráveis (no âmbito do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99 de 11 de Março); e, Zonas designadas como Sensíveis (no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2008, 

de 8 de Outubro);  

• Zonas designadas para a proteção de habitats ou de espécies em que a manutenção ou a melhoria 

do estado da água seja um dos fatores importantes para a proteção, incluindo os sítios relevantes 

da rede Natura 2000; 

• Zonas de infiltração máxima. 

 

A informação referida tem como base a informação disponibilizada no Plano de Gestão de Bacias 

Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8), informação do SNIRH – 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, a carta da Reserva Ecológica Nacional do concelho 

de Olhão, e informação fornecida pela Agência Portuguesa do Ambiente – Administração da Região 

Hidrográfica do Algarve. 

 

 

 Zonas designadas por normativo próprio para a captação de águas para consumo humano 

(superficiais e subterrâneas) 

Na área de estudo, prevista para a implantação da EN125 – Circular de Olhão, não existem captações 

públicas subterrâneas para consumo humano. As captações de água subterrânea para abastecimento 

público mais próximas da área do projeto localizam-se a cerca de 600 m para sul, e correspondem às 

captações municipais que constam da Carta de Condicionamentos Especiais do PDM, de reserva para 

situações pontuais (JK3 – Brejo e JK5 - Brancanes), ambas sem perímetro de proteção estabelecido. 
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As captações privadas existentes na envolvente próxima da área de projeto são genericamente para uso 

agrícola, não constituindo deste modo zonas protegidas. 

 

Relativamente a captações públicas superficiais, para a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 

identificam-se três zonas protegidas designadas para a produção de água para consumo humano, todas 

correspondendo a albufeiras – Bravura, Funcho e Odelouca, sendo que todas as albufeiras referidas distam 

mais de 50 km da área de projeto. 

 

 

 Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico 

No âmbito da proteção de espécies aquáticas de interesse económico é de referir a Directiva 2006/44/CE, 

relativa à qualidade das águas doces superficiais, aplicada às águas designadas pelos Estados-Membros 

como necessitando de ser protegidas ou melhoradas a fim de estarem aptas para a vida dos peixes. 

 

Esta Directiva veio revogar a Directiva 78/659/CEE transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto.  

 

A ex-Direcção-Geral das Florestas (atual Autoridade Florestal Nacional), mediante parecer vinculativo das 

ex-Direcções Regionais do Ambiente e do Ordenamento do Território (atuais Administrações de Região 

Hidrográfica - ARH) e com a colaboração do ex-Instituto da Conservação da Natureza (atual Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade) e do INAG (nas bacias internacionais) procedeu, como 

estabelecido legalmente, à classificação das águas piscícolas, divididas em águas de salmonídeos, águas 

de ciprinídeos e águas de transição. 

 

Os troços piscícolas foram designados no âmbito dos Avisos n.º 5690/2000, de 29 de março, e  

n.º 12677/2000, de 23 de agosto, concluindo-se, pela análise destes documentos, que o projeto da EN125 – 

Circular de Olhão não interfere com nenhum dos troços classificados. 

 

No que respeita às zonas de produção de moluscos bivalves, foram identificadas, para a Bacia Hidrográfica 

das Ribeiras do Algarve, pelo Despacho n.º 14.515/2010 de 17 de setembro três zonas de produção da 

categoria costeiras, localizando-se a mais próxima a cerca de 6 km a sul do projeto em análise (faixa litoral 

L8 – Litoral Olhão – Faro), e sete zonas de produção da categoria estuarino lagunares, localizando-se a 

mais próxima a cerca de 1,7 m a sul do projeto em análise (Ria Formosa / Olhão), não se verificando pelo 

exposto qualquer sensibilidade a este nível. 
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 Massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas como zonas 

balneares 

A utilização da água para a prática balnear, apesar de ser um uso secundário e não consumptivo, é um fator 

crítico na determinação da qualidade da água necessária para este fim. 

 

A gestão da qualidade das águas balneares é, em termos do direito comunitário, regida pela Diretiva 

2006/7/CE, de 15 fevereiro de 2006, que foi transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 

135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio, que 

estabelece o regime de identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade das águas 

balneares. A Portaria n.º 118-A/2018, de 2 de maio, procede à identificação das águas balneares para o ano 

de 2018 bem como à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das praias de águas 

fluviais e lacustres, e identifica, no concelho de Olhão cinco zonas balneares, distando, a mais próxima, 

cerca de 2 km da EN125 – Circular de Olhão (Água balnear Armora - Ria, com o código PTCW3N). 

 

 

 Zonas designadas como vulneráveis e zonas designadas como sensíveis 

De acordo com a Lei da Água as zonas sensíveis em termos de nutrientes integram as zonas vulneráveis e 

as zonas designadas como zonas sensíveis que a seguir se referem e analisam: 

 

Zonas Vulneráveis 

A Diretiva Nitratos - Diretiva 91/676/CEE de 12 de dezembro de 1991, relativa à proteção das águas 

contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola, foi transposta para o quadro jurídico 

português pelo Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 

de março, e retificado pela Portaria n.º 164/2010, de 16 de março).  

Esta Diretiva visa reduzir a poluição das águas causada ou induzida por nitratos de origem agrícola 

e impedir a propagação da poluição nas massas de água.  

As Zonas Vulneráveis são as áreas que drenam para as águas poluídas ou suscetíveis de serem 

poluídas por nitratos e onde se praticam atividades agrícolas que possam contribuir para a poluição 

das mesmas. 

Na identificação das águas poluídas e das águas em risco de serem poluídas por nitratos de origem 

agrícola (se não forem adotadas medidas adequadas) são considerados, entre outros, os seguintes 

critérios: 
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- Águas subterrâneas que contenham ou apresentem risco de conter uma concentração de 

nitratos superior a 50 mg/L; 

- Águas superficiais interiores (rios ou albufeiras), nomeadamente as utilizadas ou destinadas à 

produção de água para consumo humano que contenham ou possam vir a conter uma 

concentração de nitratos superior a 50 mg/L; 

- Águas superficiais interiores (rios ou albufeiras), estuários, águas costeiras e marinhas que se 

revelem eutróficos ou que se possam tornar eutróficos a curto prazo. 

 

A aplicação destes critérios conduziu à identificação de 9 Zonas Vulneráveis no Continente, 

abrangendo as águas subterrâneas. Pela análise da Portaria n.º 164/2010, de 16 de março, onde se 

encontra a lista das zonas vulneráveis e as cartas das zonas vulneráveis do continente, conclui-se 

que o projeto da EN125 – Circular de Olhão desenvolve-se entre o início do traçado e o km 1+600 

da Solução B e 1+700 da Solução A, na Zona Vulnerável de Faro (NG8A), delimitada ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de março, e 

cujo Plano de Ação foi aprovado pela Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto. 

 

 

Zonas Sensíveis 

A Directiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1991, relativa ao tratamento das águas 

residuais urbanas, foi alterada pela Directiva 98/15/CE da Comissão, de 27 de fevereiro de 1998. 

Estas Diretivas foram transpostas para a legislação portuguesa, respetivamente, pelo  

Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro, 

que aprovou também a lista de identificação das zonas sensíveis e das zonas menos sensíveis para 

o território continental, e pelo Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro. 

Através do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, relativo à recolha, tratamento e descarga de 

águas residuais urbanas, foram identificadas as primeiras zonas sensíveis e zonas menos 

sensíveis, estabelecendo-se no Anexo II, de forma genérica, os critérios para identificação das 

mesmas. De acordo com o referido Decreto-Lei, uma determinada extensão de água será 

identificada como zona sensível se pertencer a uma das seguintes categorias: 

- Lagos naturais de água doce, outras extensões de água doce, estuários e águas costeiras que 

se revelem eutróficos ou suscetíveis de se tornarem eutróficos num futuro próximo, se não 

forem levadas a cabo medidas de proteção;  
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- Águas doces de superfície destinadas à captação de água potável cujo teor em nitratos possa 

exceder a concentração de nitrato estabelecida nas disposições pertinentes da Diretiva  

n.º 75/440/CEE, de 16 de julho de 1975, relativa à qualidade das águas superficiais destinadas 

à produção de água potável, se não forem tomadas medidas de proteção; 

- Zonas em que é necessário outro tratamento para além do tratamento secundário para cumprir 

o disposto nas directivas do Conselho. 

 

Posteriormente, com a publicação do Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 de maio, foram definidas as 

áreas drenantes das zonas sensíveis sujeitas a eutrofização. Posteriormente, o Decreto-Lei  

n.º 149/2004, de 22 de junho, procedeu à revisão da identificação das zonas sensíveis e das zonas 

menos sensíveis e definiu desde logo, para as zonas sensíveis identificadas ao abrigo do critério 

«eutrofização», a respetiva área de influência. 

Por último, o Decreto-Lei n.º 198/2008, 8 de outubro, alterou a lista de zonas menos sensíveis do 

continente, definiu as áreas de influência de todas as zonas sensíveis e disponibilizou o acesso à 

correspondente informação geográfica. De acordo com o definido neste Decreto-Lei a área de 

Influência de uma Zona Sensível é a área onde é exigido, para a descarga das águas residuais 

urbanas, o mesmo nível de tratamento do que se a descarga se efetuasse diretamente na Zona 

Sensível. 

De acordo com informação do PGBH RH8, na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) 

foram identificadas três zonas sensíveis, localizando-se o projeto da EN125 – Circular de Olhão a 

cerca de 1 km a norte da zona sensível Ria Formosa, com o código PTTW25, classificada como 

zona sensível devido ao parâmetro Coliformes fecais. O projeto em estudo desenvolve-se contudo 

na respetiva zona de influência desta zona sensível. 

 

 

 Zonas de Infiltração Máxima 

As Áreas de Máxima Infiltração (AMI) foram definidas de acordo com a cartografia da Reserva Ecológica 

Nacional (REN) do concelho de Olhão. 

 

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do município de Olhão foi aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º84/2000, de 14 de julho. Através da análise da Carta de REN é 

possível verificar que a área prevista para a implantação da EN125 – Circular de Olhão não interfere com 

zonas de infiltração máxima.  
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 Zonas designadas para a proteção de habitats ou de espécies em que a manutenção ou a 

melhoria do estado da água seja um dos fatores importantes para a proteção, incluindo os 

sítios relevantes da rede Natura 2000 

De acordo com informação do PGBH RH8, na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, existem 21 

Áreas Classificadas, distribuídas da seguinte forma: 

 

• Nove Sítios de Importância Comunitária (SIC) para a Região Biogeográfica Mediterrânica;  

• Cinco Zonas de Proteção Especial (ZPE) para a avifauna;  

• Quatro Áreas Protegidas (dois Parques Naturais e duas Paisagens Protegidas Locais);  

• Duas Zonas Húmidas da Convenção de Ramsar; 

• Uma Área pertencente à Rede de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa. 

 

Para além das áreas referidas, há ainda que destacar a presença, na RH8, de Zonas Importantes para Aves 

(IBA’s – “Important Bird Areas”). As IBA’s são sítios com significado internacional para a conservação das 

aves à escala global. São identificadas através da aplicação de critérios científicos internacionais e 

constituem a rede de sítios fundamentais para a conservação de todas as aves com estatuto de 

conservação desfavorável. 

 

Na FIG. IV. 29 apresenta-se um extrato da carta das zonas designadas para a proteção de habitats e 

espécies em que a manutenção ou melhoramento do estado da água é um dos fatores importantes para a 

proteção. Como exposto na figura, a área prevista para a implantação da EN125 – Circular de Olhão insere-

se no seu troço inicial (entre o início do traçado e aproximadamente os 400 metros da Solução A e os 

550 metros da Solução B) na área pertencente à Rede Nacional de Áreas Protegidas designada “Parque 

Natural da Ria Formosa”. 

 

É ainda de referir que o início de ambas as soluções do projeto da EN125 – Circular de Olhão, e embora 

não intersetem estas zonas, desenvolve-se 400 metros a norte da Zona de Proteção Especial para a 

Avifauna “Ria Formosa”, com o código PTZPE0017; do Sítios de Importância Comunitária (SIC) para a 

Região Biogeográfica Mediterrânica “Ria Formosa / Castro Marim” com o código CON0013; do Sítio Ramsar 

“Ria Formosa” com o código 3PT002; e, da área importante para as aves “Ria Formosa” com o código 

PT033 – IBA. 

  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

168

 

 

 

Fonte: PGBH RH8 – Ribeiras do Algarve 

FIG. IV. 29 – Extrato da Carta das Zonas Designadas para a Proteção de Habitats e Espécies 

 

Refere-se ainda que as massas de água Ribeira de Bela-Mandil e Ribeira de Marim constituem zonas 

designadas para a protecção de habitats e/ou espécies e para as quais a manutenção ou melhoramento do 

estado da água é um factor importante para a conservação. 
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6 - QUALIDADE DO AR 

6.1 - METODOLOGIA 

Neste ponto procede-se à caracterização da qualidade do ar na região de implantação do projeto. Começa-

se por apresentar o enquadramento legislativo no que concerne à qualidade do ar ambiente, seguido da 

identificação das principais fontes poluidoras existentes na área envolvente do projeto. 

 

Posteriormente, apresenta-se uma caracterização da qualidade do ar, tendo por base os dados de 

qualidade do ar disponíveis para a estação de monitorização mais próxima, de Faro – Joaquim Magalhães, 

pertencente à Rede de Qualidade do Ar do Algarve representativa da qualidade do ar a nível regional. 

 

Adicionalmente teve-se em consideração os dados constantes do documento da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), de maio de 2017, referente às emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2015 

(gases acidificantes e eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito 

de estufa).  

 

A avaliação teve por base os registos dos poluentes dióxido de azoto, partículas em suspensão, dióxido de 

enxofre e ozono nos anos de 2016 e 2015 (anos mais recentes cujos dados de monitorização estão 

disponíveis no site da Agência Portuguesa do Ambiente – QualAr). 

 

Os dados recolhidos foram analisados e comparados com a legislação nacional atualmente em vigor e com 

as orientações da Organização Mundial de Saúde (O.M.S.). 
 
 

6.2 - ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelos Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, e 

Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, fixa os 

objetivos para a qualidade do ar ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da 

Organização Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes 

atmosféricos. 

 

O referido Decreto-Lei (Decreto-Lei n.º 102/2010) estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade 

do ar ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as seguintes diretivas:  

• A Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, relativa à 

qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa;  
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• A Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, relativa ao 

arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos. 

No Decreto-Lei n.º 102/2010 são estabelecidos valores limite para vários poluentes, entre os quais, o 

dióxido de enxofre, o dióxido de azoto, as partículas totais em suspensão e o monóxido de carbono. Para o 

dióxido de enxofre, dióxido de azoto e ozono são também definidos limiares de alerta. Relativamente ao 

ozono são ainda estabelecidos objetivos a longo prazo, valores alvo e um limiar de informação. 

 

No Quadro IV. 11 apresentam-se os valores normativos da qualidade do ar para o dióxido de enxofre, 

dióxido de azoto, partículas em suspensão e ozono, de acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro. Exclui-se o monóxido de carbono uma vez que a estação de monitorização não apresenta valores 

para este poluente. 

 

Quadro IV. 11 – Valores Normativos da Qualidade do Ar –  
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro 

Poluente Legislação 
Período Considerado 

1 h 8 h 24 h Ano 
Civil 

AOT40 

Dióxido de 
Enxofre 

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana (µg/m3) 350(1) — 125 (2) — — 

Valor Limite para Proteção da Vegetação (µg/m3) — — — 20 — 

Limiar de Alerta (µg/m3) 500 (3) — — — — 

Dióxido 
de Azoto 

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana (µg/m3) 200 (4) — — 40  — 

Limiar de Alerta (µg/m3) 400 (3) — — — — 

Partículas em 
Suspensão (PM10) 

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana (µg/m3) — — 50 (5) 40 — 

Ozono 

Valor Alvo para Proteção da Saúde Humana (6) (µg/m3) — 120(7) (8) — — — 

Valor Alvo para Proteção da Vegetação (10) (µg/m3) —  — — 18000(9) (8) 

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da Saúde Humana (11) (µg/m3) — 120 — — — 

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da Vegetação (10) (µg/m3) — — — — 6000 

Limiar de Informação (µg/m3) 180 — — — — 

Limiar de Alerta (µg/m3) 240(12) — — — — 
Notas: 

(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil. 
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil. 
(3) – Valor medido em três horas consecutivas, em locais que sejam representativos da qualidade do ar, numa área de pelo menos 100 km2, ou numa 

zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área. 
(4) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil. 
(5) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil. 
(6) – Valor máximo das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas. O valor máximo diário das médias octo-horárias será 

selecionado com base nas médias obtidas por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de dados horários e atualizados de hora a 
hora. Cada média por período de oito horas calculada desta forma será atribuída ao dia em que termina, desta forma, o primeiro período de cálculo 
de um dia tem início às 17 horas do dia anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período de cálculo de um dia tem início às 16 horas e 
termina às 24 horas do mesmo dia. 

(7) – Valor a não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil, num período de três anos.  
(8) – Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto completo e consecutivo de dados anuais, os 

dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo são os seguintes: - Valor alvo para proteção da saúde humana- 
dados válidos respeitantes a um ano; Valor alvo para proteção da vegetação – dados válidos por três anos. 

(9) –  Calculados em média em relação a 5 anos.  
(10) – Calculado com base em valores horários medidos de maio a julho (inclusive). 
(11) – Valor máximo diário das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas, num ano civil. 
(12) – As excedências em relação ao limiar devem ser medidas ou previstas durante 3 horas consecutivas. 
AOT40 – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb. 
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No Quadro IV. 12 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão diretamente relacionados com 

doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao odor. 

 

Quadro IV. 12 – Valores Recomendados pela OMS para a Proteção da Saúde Humana 

Poluente Valor Recomendado Período 

Ozono 120 μg/m3 (0,06 ppm) 8 h 

Dióxido de Azoto 
200 μg/m3 (0,11 ppm) 

40 a 50 μg/m3 (0,021 a 0,026 ppm) 
1 h 

Anual 

Dióxido de Enxofre 

500 μg/m3 (0,175 ppm) 

125 μg/m3 (0,044 ppm) 

50 μg/m3 (0,017 ppm) 

10 min 

24 h 

Anual 

Partículas em suspensão (*)  

(*) - Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite 
evidente associado a causas de morbilidade e mortalidade. 

Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition. 

 

No Quadro IV. 13 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre. 

 

Quadro IV. 13 – Valores Recomendados pela OMS para a Proteção da Vegetação 

Poluente Valor Recomendado Período 

Dióxido de Enxofre 
Nível crítico 10 – 30 µg/m3 a) Anual 

Carga crítica 250 – 1500 eq/ha/ano b) Anual 

Óxidos de Azoto 
Nível crítico 30 µg/m3 Anual 

Carga crítica 5 – 35 kg N/ha/ano b) Anual 

Ozono Nível crítico 0,2 – 10 ppm·h a,c) 5 dias – 6 meses 

a) Depende do tipo de vegetação. 

b) Depende do tipo de solo e ecossistema. 

c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb. 

 

De referir que, quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior aos recomendados 

pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza a efeitos nocivos para o Homem ou 

vegetação. 
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Para a definição do Índice de Qualidade do Ar foram seguidas as orientações da Agência Portuguesa do 

Ambiente, que a partir das concentrações médias diárias dos poluentes dióxido de azoto (médias horárias), 

dióxido de enxofre (médias horárias), ozono (médias horárias), monóxido de carbono (médias de 8 h 

consecutivas) e partículas PM10 (média diária) permite o cálculo de acordo com a classificação indicada no 

quadro seguinte. De referir que o Índice de Qualidade do Ar é definido a partir do poluente que apresenta a 

pior classificação. 

 

Quadro IV. 14 – Classificação do índice de qualidade 

Classificação 
CO NO2 O3 PM10 SO2 

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

Mau 10000 --- 400 --- 240 --- 120 --- 500 --- 

Fraco 8500 9999 200 399 180 239 50 119 350 499 

Médio 7000 8499 140 199 120 179 35 49 210 349 

Bom 5000 6999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4999 0 99 0 59 0 19 0 139 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt/ 

 

 

6.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES DE POLUIÇÃO 

A identificação das fontes poluentes será efetuada a dois níveis de análise, a nível nacional e a nível 

regional / local. 

 

 

6.3.1 - A NÍVEL NACIONAL 

A caracterização das emissões das principais fontes poluentes a nível nacional foi efetuada com base no 

inventário nacional de emissões de poluentes atmosféricos, cuja responsabilidade de realização anual é da 

Agência Portuguesa de Ambiente. 

 

No âmbito dos compromissos comunitários e internacionais assumidos relativamente à Convenção Quadro 

das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC), à Convenção sobre Poluição Atmosférica 

Transfronteiriça de Longo Alcance (UNECE) e à Diretiva relativa aos Tetos Nacionais de Emissões (UE), 

Portugal submete anualmente o inventário dos gases com efeito de estufa (GEE’s) e outros poluentes 

atmosféricos. 
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Atualmente, encontra-se disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente, o "Memorando sobre 

emissões de CO2 e elaborado com base na submissão para a CE (Dec. 525/2013/CE) e UNFCCC", datado 

de 8 de maio de 2018. 

 

De acordo com o referido memorando, o gás com maior representatividade na emissão de GEE é o CO2 

com cerca de 74% do total das emissões nacionais, situação que está relacionada com a importância do 

setor energia e a predominância do uso de combustíveis fósseis. 

 

O setor da energia, incluindo transportes, mantém-se em 2016 como o principal responsável pelas emissões 

de gases com efeito de estufa, representando 70% das emissões nacionais, e apresentando um decréscimo 

de 2,5% face a 2015. Neste setor, a produção de energia e os transportes são as fontes mais importantes 

representando respetivamente cerca de 26% e 25% do total das emissões nacionais, conforme 

representado na FIG. IV. 30. 

 

 
FIG. IV. 30 – Emissões setoriais em CO2 em 2016 (APA, 2018) 

 

Na FIG. IV. 31 apresenta-se a evolução das emissões no setor dos transportes, em Portugal, para o período 

1990-2016. 
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FIG. IV. 31 – Evolução das emissões de GEE no setor dos transportes (APA, 2018) 

 

Conforme é visível no gráfico anterior, no setor dos transportes, que é em grande parte dominado pelo 

tráfego rodoviário, as emissões registaram um aumento de cerca de 63% no período 1990-2016. Após o 

crescimento constante das emissões até ao início dos anos 2000, ao qual se seguiu um período de 

estabilização, registou-se após 2005 um decréscimo das emissões deste setor. Nos anos mais recentes, 

regista-se contudo uma inversão desta tendência, com o aumento de 5,1% das emissões dos transportes 

entre 2013 e 2016. 

 

 

6.3.2 - A NÍVEL REGIONAL / LOCAL 

A qualidade do ar de uma dada região ou área de estudo depende do balanço entre as entradas e saídas 

de poluentes nessa região ou área. O tipo de poluentes atmosféricos gerados numa dada região encontra-

se diretamente relacionado com as atividades económicas e com o tipo de ocupação do solo dessa mesma 

região. 

 

De acordo com o Relatório da Qualidade do Ar na Região do Algarve (Relatório 2º Trimestre de 2015), 

publicado pela CCDR Algarve, a maior fonte de emissão de poluentes atmosféricos na região é o tráfego 

automóvel. A indústria existente na região tem expressão diminuta e os efeitos que se possam sentir 

restringem-se às imediações da instalação. 

 

No Quadro IV. 15 apresentam-se as emissões atmosféricas totais, referentes ao ano de 2009, para alguns 

poluentes no concelho de Olhão, com base no relatório da APA, de novembro de 2011, referente às 

emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009 (gases acidificantes e eutrofizantes, precursores 

de ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito de estufa).  
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Quadro IV. 15 – Emissões de Poluentes Atmosféricos no Concelho de Olhão em t/km2 (2009) 

Concelho Área (km2) SOx NOx NH3 NMVOC PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Olhão 129,98 0,278 8,656 0,389 3,639 1,774 0,005 0,000 0,000 11,992 905 0,181 

Fonte: APA, 2018 

 

De referir que a APA já publicou um relatório mais recentemente, em maio de 2017, com os dados de 2015, 

contudo neste relatório não foram disponibilizados dados relativos ao concelho de Olhão. 

 

De acordo com os dados constantes no quadro anterior é possível verificar que os valores de NMVOC, CO2 

e CH4 são os que apresentam valores mais elevados. 

 

Na envolvente do local do projeto identificam-se como principais fontes de poluição atmosférica, as vias de 

tráfego rodoviário (Estrada Nacional 125, Estrada Regional 398 e Estrada Regional 2-6 e restante Rede 

Rodoviária Municipal). E referir ainda, pela sua proximidade, a Zona Empresarial de Marim localizada junto 

à rotunda com a EN125, a nascente de Olhão. 

 

 

6.4 - CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR REGIONAL 

6.4.1 - LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO 

De forma a permitir a caracterização da qualidade do ar na zona do projeto, efetuou-se o levantamento de 

dados obtidos através de estações fixas de medição localizadas na região. 

 

A estação de medição de qualidade do ar mais próxima é a de Faro – Joaquim Magalhães, pertencente à 

Rede de Monitorização da Região do Algarve e que dista da área de projeto, cerca de 6 km a sudoeste. 

 

No Quadro IV. 16 apresentam-se as características da Estação de Faro – Joaquim Magalhães e na  

FIG. IV. 32 a respetiva localização. 

 

Quadro IV. 16 – Características da Estação de Monitorização de Faro – Joaquim Magalhães 

Designação da 
Estação 

Tipo de 
Estação 

Entrada em 
Funcionamento 

Localização Geográfica 

M P 

Joaquim Magalhães Fundo 2004 5497 218368 

 Fonte: QUALAR – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018) 
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FIG. IV. 32 – Localização da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar 

 

 

6.4.2 - MÉTODO DE TRATAMENTO DE DADOS 

Na análise dos dados recolhidos nas estações fixas de monitorização da qualidade do ar são tidas em conta 

as taxas mínimas de recolha de dados indicadas na Parte A do Anexo II do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 

de setembro, que indica um valor de 90% para todos os poluentes monitorizados exceto o ozono, monóxido 

de azoto e dióxido de azoto no período de Inverno, que é de 75%.  

 

O período de integração dos dados de qualidade do ar respeitou os critérios de validação para a agregação 

de dados e cálculo dos parâmetros estatísticos constantes na Parte A do Anexo XII do Decreto-Lei  

n.º 102/2010, de 23 de setembro, de forma a serem diretamente comparáveis com os respetivos parâmetros 

na legislação. 
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Quadro IV. 17 – Critérios de Validação e Cálculo dos Parâmetros Estatísticos 

Parâmetro Proporção de Dados Válidos Requerida 

Valores horários 75 % (quarenta e cinco minutos) 

Valores octo-horários 75 % dos valores (seis horas) 

Valores máximos diários das médias octo-horárias 75 % das médias octo-horárias (18 médias octo-horárias por dia)  

Valores por período de vinte e quatro horas 75 % das médias horárias (pelo menos 18 valores) 

Média anual 90 %(1) dos valores de uma hora ou (se estes não estiverem disponíveis) 
dos valores por períodos de vinte e quatro horas ao longo do ano 

 (1) Os requisitos em matéria de cálculo da média anual não incluem as perdas de dados decorrentes da calibração regular e da 
manutenção periódica dos instrumento 

 

 

6.4.3 - CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

De seguida, procede-se à caracterização da qualidade do ar com base nos dados monitorizados na Estação 

de Faro – Joaquim Magalhães, nos anos de 2015 e 2016, indicando-se no Quadro IV. 18 as eficiências 

(base horária) por analisador. 

 

Quadro IV. 18 – Eficiência da Estação de Monitorização de Faro – Joaquim Magalhães 

Ano 
Parâmetro 

Eficiência 
(%) 

Dados 
Validados (n.º) 

Média  
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

2015 

NO2 99,7 8 736 11,2 104,3 

O3 99,3 8 696 62,9 152,4 

PM10 97,3 8 523 21,6 121,7 

SO2 62,3 5 457 4,7 87,5 

2016 

NO2 79,7 6 999 10,5 72,8 

O3 99,0 8 700 60,8 123,8 

PM10 96,4 8 465 20,1 296 

SO2 84,6 7 432 12,6 204,9 

Fonte: QUALAR – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018) 

 

Analisando este quadro verifica-se que as eficiências são elevadas, com exceção no parâmetro SO2 e no 

ano de 2015, pelo que a análise a seguir efetuada não considerou este poluente no ano de 2015. 
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 Dióxido de Azoto 

Os óxidos de azoto mais importantes como poluentes atmosféricos são o monóxido de azoto (NO) e o 

dióxido de azoto (NO2) que resultam da queima de combustíveis, sendo o tráfego rodoviário a principal fonte 

em zonas urbanas. Na maior parte das situações, o NO emitido para a atmosfera é posteriormente 

transformado em NO2 por oxidação fotoquímica. 

 

No Quadro IV. 19 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de azoto em termos 

de valores de concentração anual, expressos em µg/m3, para os anos de 2015 e 2016. 

 

Quadro IV. 19 – Concentração de Dióxido de Azoto (NO2) 

Designação da 
Estação Ano 

Valor Anual  
(base horária) (µg/m3) 

Valor Anual  
(base diária) (µg/m3) 

Média  Máximo  Média  Máximo  

Joaquim Magalhães 
2015 11,2 104,3 11,2 34,9 

2016 10,5 72,8 10,5 24,1 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018) 

 

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 

No Quadro IV. 20 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados para o poluente dióxido 

de azoto com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. 

 

Quadro IV. 20 – Quadro Síntese – Poluente NO2 

Designação da 
Estação Ano 

N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 

Valor Limite 
Horário (1) 

Limiar de 
Alerta (2) 

Valor Limite 
Anual (3) 

Joaquim Magalhães 
2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018) 

(1) – 200 µg/m3 (valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil) 

(2) – 400 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas) 

(3) – 40 µg/m3  

 

Da análise do quadro anterior verifica-se que em ambos os anos foram cumpridos os valores limite definidos 

no Decreto-Lei n.º 102/2010 para o Valor Limite horário e anual para Proteção da Saúde Humana e o Limiar 

de Alerta. 
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b) Comparação com os valores recomendados pela OMS 

Para este poluente verifica-se que o nível crítico recomendado pela OMS para Proteção da Saúde Humana 

não foi ultrapassado nesta estação, nos anos monitorizados. Quanto ao valor médio anual recomendado 

para proteção da vegetação (40 µg/m3), este também foi cumprido em ambos os anos analisados. 

 

 
 Partículas PM10 

As principais fontes de origem humana de partículas envolvem o tráfego automóvel, a queima de 

combustíveis fósseis e as atividades industriais.  

 

No Quadro IV. 21 apresentam-se os valores de concentração anual de Partículas em Suspensão - PM10 

(base horária e diária), expressos em µg/m3, para os anos de 2015 e 2016. 

 

Quadro IV. 21 – Concentração de Partículas (PM10) 

Designação da 
Estação Ano 

Valor Anual  

(base horária) (µg/m3) 

Valor Anual  

(base diária) (µg/m3) 

Média Máximo  Média  Máximo  

Joaquim Magalhães 
2015 21,6 121,7 21,5 71,3 

2016 20,1 296 20,1 214,6 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018) 

 

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro  

No Quadro IV. 22 apresenta-se a síntese da análise dos valores médios diários obtidos para as PM10, por 

comparação com o respetivo valor limite diário estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro. 

 

Quadro IV. 22 – Quadro Síntese – PM10 

Designação da 
Estação Ano N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 

Diário (1) 

Joaquim Magalhães 
2015 9 

2016 4 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018) 

(1) – 50 µg/m3 (valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil) 
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Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor limite diário para Proteção da Saúde Humana, 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro foi ultrapassado em ambos os anos. Em 

2015 o valor alvo foi excedido 9 vezes e em 2016, o mesmo foi excedido 4 vezes, pelo que, nos dois anos 

analisados, o número de excedências não ultrapassou as 35 vezes por ano, sendo por isso a legislação 

aplicável cumprida. 

 

b) Comparação com os valores recomendados pela OMS 

Tal como referido anteriormente, a OMS não estabelece valores recomendados para Partículas em 

Suspensão. 

 

 
 Dióxido de Enxofre 

No Quadro IV. 23 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e diária) de dióxido de 

enxofre, expressos em µg/m3, para a Estação de Faro – Joaquim Magalhães, no ano de 2016. 

 

Quadro IV. 23 – Concentração de Dióxido de Enxofre (SO2) 

Designação da 
Estação Ano 

Valor Médio Anual 
(µg/m3) 

Valor Máximo Anual 

(µg/m3) 
Proteção dos 
Ecossistemas 

(base 
horária) 

(base 
diária) 

(base 
horária) 

(base 
diária) Valor Limite Anual 

Joaquim Magalhães 2016 12,6 12,6 204,9 99,1 12,6 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018) 

 

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro 

No Quadro IV. 24 apresenta-se uma síntese de comparação dos valores registados para o poluente dióxido 

de enxofre com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. 

 

Quadro IV. 24 – Quadro Síntese - Poluente SO2 

Designação da 
Estação Ano 

N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite 

Limiar de 
Alerta (1) 

Valor Limite 
Horário (2) 

Valor Limite 
Diário (3) 

Joaquim Magalhães 2016 0 0 0 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018) 

(1) – 500 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas)  

(2) – 350 µg/m3 (valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil) 

(3) – 125 µg/m3 (valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil) 
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Da análise do quadro anterior verifica-se que foram cumpridos todos os valores limite definidos no Decreto-

Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. 

 

b)  Comparação com os valores recomendados pela OMS 

Para o poluente dióxido de enxofre verifica-se que o valor diário, recomendado pela OMS para a proteção 

da saúde humana, não foi ultrapassado na estação analisada no ano considerado. O mesmo ocorre 

relativamente ao nível crítico recomendado pela OMS para a proteção da vegetação, para este poluente. 

 

 
 Ozono 

O ozono forma-se como resultado de reações químicas que se estabelecem entre alguns poluentes 

primários tais como os óxidos de azoto, os compostos orgânicos voláteis ou o monóxido de carbono. Os 

poluentes primários que estão na origem da formação de ozono provêm do tráfego, da indústria, tintas e 

solventes, entre outras.  

 

No Quadro IV. 25 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e octo-horária) de ozono 

(O3), expressos em µg/m3, para os anos de 2015 e 2016. 

 

Quadro IV. 25 – Concentração de Ozono (O3) 

Designação da 
Estação Ano 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base 8 horas) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

Joaquim Magalhães 
2015 62,9 152,4 62,9 136,4 

2016 60,8 123,8 60,8 113,0 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018) 

 

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro  

No Quadro IV. 26 apresenta-se a síntese da análise do valor máximo diário das médias octo-horárias 

obtidas para o ozono, entre 2014 e 2015, por comparação com os respetivos valores limite diários 

estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. 
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Quadro IV. 26 – Quadro Síntese – Poluente O3 

Designação da 
Estação Ano 

N.º de Excedências 

Proteção da Saúde Humana 

Valor Alvo(1) Limiar de 
Alerta(2) 

Limiar de 
Informação(3) 

Joaquim Magalhães 
2015 4 0 0 

2016 0 0 0 

Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2018) 

(1) – 120 µg/m3 (a não exceder mais de 25 dias por ano) 

(2) – 180 µg/m3 

(3) – 240 µg/m3 

 

Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor-alvo para Proteção da Saúde Humana, 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro foi ultrapassado em 2015. De referir que, no 

entanto, o número de excedências não ultrapassou os 25 dias, encontrando-se em conformidade com a 

legislação. 

 

O Limiar de Alerta e o Limiar de Informação para Proteção da Saúde Humana não foram excedidos em 

qualquer um dos anos analisados. 

 

b)  Comparação com os valores recomendados pela OMS 

Para o poluente ozono verifica-se que o valor octo-horário, recomendado pela OMS para a proteção da 

saúde humana, foi ultrapassado em 2015, apesar da média do parâmetro ser inferior ao limite definido. 

 

 
 Índice da Qualidade do Ar 

Quanto ao índice da qualidade do ar, na figura seguinte apresenta-se a classificação da qualidade do ar 

para os anos de 2015 e de 2016, segundo o IQar, para a estação em análise, que é considerada 

representativa de toda a “Aglomeração Sul”, onde se insere o projeto em análise. 

 

Pela interpretação da figura seguinte verifica-se que o índice “Bom” foi o que ocorreu com maior frequência, 

quer em 2015 (84,1%), quer em 2016 (86,0%), seguido do índice “Médio” (12,6% em 2015 e 9,86% em 

2016), do índice “Fraco” (1,9% em 2015 e 1,4% em 2016) e por último dos índices “Muito Bom” (1,4% em 

2015 e 1,1% em 2016) e “Mau” (0,3% em 2016), verificando-se que nunca foi observado o índice “Mau” no 

ano de 2015. 
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FIG. IV. 33 – Índice de Qualidade do Ar na “Aglomeração Sul” 

(Anos de 2015 e de 2016) 

 

Em síntese, a avaliação quantitativa da qualidade do ar indica que, durante longos períodos do ano, a 

qualidade do ar apresentou-se geralmente boa, sendo muito raras as situações em que o ar foi considerado 

de fraca ou má qualidade. 

 

 

6.5 - CONDIÇÕES DE DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

O conhecimento do regime geral dos ventos, bem como da morfologia do terreno, é fundamental nos 

estudos de previsão de dispersão de poluentes no ar, pois condicionam de forma significativa a qualidade 

do ar. 

 

De acordo, com os dados da estação climatológica de Faro / Aeroporto, o rumo de ventos  dominantes é o 

quadrante oeste (20,9%), seguindo-se em importância os quadrantes noroeste (17,3%). Em termos de 

velocidades médias, os registos mais elevados são de 23,8 km/h, correspondente ao quadrante este. A 

média anual da frequência de situações de calmaria (em que a velocidade do vento é inferior a 1 km/h) é de 

2,5%, registando-se, por ano, 8,7 dias com ventos com velocidade igual ou superior a 36,0 km/h. 

 

Pelo exposto poderá concluir-se que a elevada velocidade do vento e a reduzida ocorrência de situações de 

calmaria, contribuem para uma boa dispersão dos poluentes atmosféricos. 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

184

 

6.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se, com base nas medições da estação de Faro – Joaquim Magalhães, que os poluentes estão 

conformes com a legislação aplicável, nomeadamente com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23  

de setembro e com os valores recomendados pela OMS para a proteção da vegetação e da saúde humana. 

 

Considera-se exceção o valor octo-horário de ozono recomendado pela OMS para a proteção da saúde 

humana, que foi ultrapassado em 2015, apesar da média do parâmetro ser inferior ao limite definido. 
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7 - AMBIENTE SONORO  

7.1 - METODOLOGIA 

No presente ponto é feita uma caracterização quanto aos níveis de ruído ocorrentes na zona de 

implantação do projeto da Circular de Olhão e sua envolvente direta, a qual permitirá estabelecer uma base 

de referência para a avaliação dos impactes induzidos, por ambas as soluções, quer na fase de construção 

quer na fase de exploração, de forma a ser possível a adoção de medidas de prevenção e/ou minimização, 

caso sejam necessárias.  

 

 

7.2 - ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, estabelece 

o seguinte: 

Artigo 3.º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

(…) 

g) Grande infra-estrutura de transporte rodoviário: o troço ou conjunto de troços de uma estrada municipal, 

regional, nacional ou internacional identificada como tal pela Estradas de Portugal, E.P.E., onde se verifique 

mais de três milhões de passagens de veículos por ano; 

(…) 

i) Indicador de ruído: o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha uma 

relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

j) Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado 

ao incómodo global, dado pela expressão:9 

Lden = 10×log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10] 

 

l) Indicador de ruído diurno (Ld): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 

1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos 

representativos de um ano; 

m) Indicador de ruído do entardecer (Le): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de 

períodos do entardecer representativos de um ano; 
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n) Indicador de ruído noturno (Ln): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 

1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos 

noturnos representativos de um ano; 

o) Mapa de ruído: o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado em 

documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais corresponde uma 

determinada classe de valores expressos em dB(A); 

p) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger 

as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno - das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer - das 20 às 23 horas; 

iii) Período noturno - das 23 às 7 horas; 

q) Recetor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 

humana; 

(…) 

s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 

(…) 

t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios 

acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 

determinada; 

v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a 

outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

x) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para 

uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 

podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais 

como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período noturno. 

(…) 
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Artigo 11.º 

Valores limite de exposição 

1 - Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes 

valores limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo 

indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

(…) 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do presente 

Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior 

superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

(…) 

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do plano 

municipal de ordenamento do território, uma grande infraestrutura de transporte que não aéreo não devem 

ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 50 

dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos 

de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite Lden igual 

ou inferior a 63 dB(A)e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

(…) 

 

Artigo 12.º 

Controlo prévio das operações urbanísticas 

(…) 

6 – É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de novas 

escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos valores limite fixados 

no artigo anterior. 

7 – Excetuam-se do disposto no número anterior os novos edifícios habitacionais em zonas urbanas 

consolidadas, desde que essa zona: 

a) Seja abrangida por um plano municipal de redução de ruído, ou; 

b) Não exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados no artigo anterior e que o projecto acústico 

considere valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2m,n,w, 

superiores em 3 dB aos valores constantes da alínea a) do n.o 1 do artigo 5.o do Regulamento dos 

Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 129/2002, de 11 de maio. 
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Artigo 19.º 

Infra-estruturas de transporte 

1 – As infra-estruturas de transporte, novas ou em exploração à data da entrada em vigor do presente 

Regulamento, estão sujeitas aos valores limite fixados no artigo 11.º, 

(…) 

3 – Para efeitos do disposto nos números anteriores, devem ser adotadas as medidas necessárias, de 

acordo com a seguinte ordem decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído; 

b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído. 

4 – Excecionalmente, quando comprovadamente esgotadas as medidas referidas no número anterior e 

desde que não subsistam valores de ruído ambiente exterior que excedam em mais de 5 dB(A) os valores 

limite fixados na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º, podem ser adotadas medidas nos recetores sensíveis que 

proporcionem conforto acústico acrescido no interior dos edifícios adotando valores do índice de isolamento 

sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2m,n,w, superiores em 3 dB aos valores constantes da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, todos 

do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios. 

5 – A adoção e implementação das medidas de isolamento sonoro nos recetores sensíveis referidas no 

número anterior compete à entidade responsável pela exploração das infraestruturas referidas nos nº 1 e 2 

do presente artigo ou ao recetor sensível, conforme quem mais recentemente tenha instalado ou dado início 

à respetiva atividade, instalação ou construção ou seja titular da autorização ou licença mais recente. 

(…) 

7 – O cumprimento do disposto no presente artigo é objeto de verificação no âmbito do procedimento de 

avaliação de impacte ambiental, quando ao mesmo haja lugar. 

 

Artigo 5.º 

Edifícios habitacionais e mistos 

1 – A construção de edifícios que se destinem a usos habitacionais, ou que, para além daquele uso, se 

destinem também a comércio, indústria, serviços ou diversão, está sujeita ao cumprimento dos seguintes 

requisitos acústicos: 

a) O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2m,n,w, entre o exterior do 

edifício e quartos ou zonas de estar dos fogos deverá satisfazer as condições seguintes: 

i) D2m,n,w  ≥  33 dB em zonas mistas; 

ii) D2m,n,w  ≥  28 dB em zonas sensíveis; 

(…) 
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Os locais em avaliação no âmbito do presente estudo ainda não têm a classificação acústica definida e 

como tal, para feitos da aplicabilidade do RGR, são esses valores limite os considerados na presente 

análise: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

 

 

7.3 - CARACTERIZAÇÃO DA ZONA. RECETORES CONSIDERADOS 

O traçado em estudo atravessa zonas com características heterogéneas em termos de uso de solo, 

infraestruturas de transporte e densidade habitacional. Ambas as soluções passam perto de alguns núcleos 

habitacionais mas a grande maioria dos traçados atravessa terrenos agrícolas e/ou com uma ou duas 

edificações cada um. Os núcleos habitacionais mais importantes, em termos de densidade habitacional, 

situados nas imediações dos traçados propostos são: 

 

• Bela-Mandil – Entre o km 0+000 e o km 1+000 de ambas as soluções, embora mais próximo da 

Solução B; 

• Montarroio/Belmonte – Entre o km 1+000 e o km 2+000 de ambas as soluções; 

• Quinta do Major – No km 3+800 da Solução A e ao km 3+600 da Solução B; 

• Zona de Piares – Entre os km 5+000 e 6+000 da Solução A e os km 4+500 e 6+000 da Solução B; 

 

Para efeitos deste estudo consideraram-se as habitações que se encontram mais próximo dos traçados 

projetados. 

 

Durante a recolha de campo constatou-se que a grande maioria das zonas por onde estão projetados os 

traçados, verifica um ambiente sonoro tranquilo e típico de zonas rurais. As fontes de ruído observadas não 

são, maioritariamente, muito relevantes e existem em número reduzido São exceção as vias de tráfego mais 

intenso como a EN125, onde o projeto da Circular se inicia e termina, a EN2-6 e a EN516-3.  

 

Durante a campanha de campo procurou-se descrever corretamente o ambiente sonoro, próximo dos 

recetores mais expostos a fontes de ruído e também caracterizar essas mesmas fontes. Assim foram 

identificadas as seguintes fontes de ruído: 

 

• EN125 – Tráfego rodoviário intenso; 

• Estrada que liga EN125 a EN2-6 (Solução B) (estrada de Bela - Mandil) – Tráfego com algum 

significado que condiciona o ambiente sonoro em seu redor, e existência de um estaleiro de 

produção de cimento ao km 0+800 da Solução B que não produz ruído de forma permanente. 

Durante as medições verificou-se um tráfego médio horário diurno de cerca de 150 veic/hora; 
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• EN2-6 (Soluções A e B na zona das rotundas A1 e B2) – Estrada que liga Olhão a Pechão tem um 

tráfego significativo que condiciona o ambiente sonoro em seu redor; 

• Estrada que liga Brancanes a Olhão – Tráfego com pouco significado que não condiciona o 

ambiente sonoro em seu redor de forma significativa. Durante as medições verificou-se um tráfego 

médio horário diurno de cerca de 28 veic/hora; 

• EM516-3 (na zona das rotundas A2/B4) – tem um tráfego significativo que condiciona o ambiente 

sonoro em seu redor significativa. Durante as medições verificou-se um tráfego médio horário diurno 

de cerca de 146 veic/hora; 

• EN 398 – Tráfego com algum significado que condiciona o ambiente sonoro em seu redor. Durante 

as medições verificou-se um tráfego médio horário diurno de cerca de 154 veic/hora; 

• Caminho das Areias – Tráfego com algum significado que condiciona o ambiente sonoro em seu 

redor. Durante as medições verificou-se um tráfego médio horário diurno de cerca de 80 veic/hora; 

• Estrada que liga Casinha da Gala à rotunda com a EN125 – Tráfego com algum significado que 

condiciona o ambiente sonoro em seu redor. Durante as medições verificou-se um tráfego médio 

horário diurno de cerca de 60 veic/hora. 

 

As imagens seguintes (FIG. IV. 34) mostram a localização dos pontos considerados.  

 

As coordenadas destes pontos, à altura do solo, de acordo com a georreferenciação de projeto são as 

seguintes (Quadro IV. 27): 

 

Quadro IV. 27 – Localização de Recetores e Pontos de Medição 

Ponto 
Coordenadas Altura do solo 

(m) X Y 

P1 24102.88 -291905.10 1,5 

P2 23765.84 -292190.29 1,5 

P3 24409.81 -291072.67 1,5 

P4 25684.50 -290412.05 1,5 

P5 26416.11 -290695.43 1,5 

P6 27133.60 -290633.83 1,5 

P7 27534.59 -290982.93 1,5 

P8 27400.81 -290778.86 1,5 
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Localização dos Pontos de Medição P1 e P2, zona de Bela-Mandil 
 

 

Localização do Pontos de Medição P3, zona de Montarroio/Belmonte 
 

 

Localização dos Pontos de Medição P4 e P5, zonas de Brancanes e Quinta do Major respetivamente 
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Localização dos Pontos de Medição P6, P7 e P8, zonas de Cemitério de Quelfes (P6),  

Caminho das Areias (P7 e P8) 
 

FIG. IV. 34 – Localização dos Recetores e Pontos de Medição de Ruído 

 

 

7.4 - ANÁLISE DO RUÍDO NOS RECETORES IDENTIFICADOS 

Para avaliar estimar o nível de ruído residual diário a escolha de oito pontos mostrou-se adequada para um 

projeto desta dimensão e para a fase de Estudo Prévio. 

 

A escolha dos pontos de medição entrou em linha de conta com a maior proximidade a que os pontos se 

encontram da futura via.  

 

O ambiente sonoro observado em cada um dos pontos, consistiu em: 

 

• Ponto 1 – Ambiente sonoro perturbado. Ruído de tráfego rodoviário próximo proveniente da estrada 

que liga EN125 a EN2-6. Algum ruído de vizinhança com significado nomeadamente o estaleiro de 

fabrico de cimento; 

• Ponto 2 – Ambiente sonoro muito tranquilo. Tráfego rodoviário EN125 ouve-se ao longe. Ruído de 

origem natural, cães e pássaros; 
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• Ponto 3 – Ambiente sonoro pouco perturbado. Ruído de tráfego rodoviário distante proveniente da 

EN2-6. Algum ruído de vizinhança mas com pouco significado e ruídos de origem natural, cães; 

• Ponto 4 – Ambiente sonoro pouco perturbado. Ruído de tráfego rodoviário diminuto próximo 

proveniente das estradas e caminhos municipais existentes na envolvente. Algum ruído de 

vizinhança mas com pouco significado e ruídos de origem natural, cães e pastorícia. 

• Ponto 5 – Ambiente sonoro perturbado. Ruído de tráfego rodoviário próximo e significativo 

proveniente da EM 516-3. Ruído de vizinhança e ruídos de origem natural, cães; 

• Ponto 6 – Ambiente sonoro perturbado. Ruído de tráfego rodoviário próximo e significativo 

proveniente da EN 398. Ruído de vizinhança e ruídos de origem natural; 

• Ponto 7 – Ambiente sonoro pouco perturbado. Ruído de tráfego com algum significado mas 

distante. Algum ruído de vizinhança mas com pouco significado e ruídos de origem natural, cães; 

• Ponto 8 – Ambiente sonoro perturbado. Ruído de tráfego rodoviário próximo e com algum 

significado proveniente do Caminho das Areias.  

 

As medições foram efetuadas a 1,5 m de altura e totalizaram três medições de 15 min cada, para cada 

período, sendo que houve o cuidado de as efetuar em dias diferentes (de 14 a 19 de junho 2018). Não se 

verificou qualquer diferença significativa entre os diferentes dias. 

 

As condições meteorológicas foram vento fraco (2 m/s) a soprar de norte ou noroeste céu limpo. 

 

Não se consideraram correções atmosféricas dado que a fonte e o microfone se encontraram muito 

próximos ou porque não existiu fonte de ruído dominante identificada. 

 

Seguidamente são apresentados os valores medidos e valores médios. 

 

Quadro IV. 28 – Valores de Ruído Residual Medidos no Ponto 1 de Medição em dB(A) 

Período Parâmetro Medição 1 Medição 2 Medição 3 Média logarítmica 

Diurno Ld 54,4 52,5 52 53,1 

Entardecer Le 52,9 51,1 50,7 51,7 

Noturno Ln 49,3 47,4 45,1 47,6 

    Lden 55,6 
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Quadro IV. 29 – Valores de Ruído Residual Medidos no Ponto 2 de Medição em dB(A) 

Período Parâmetro Medição 1 Medição 2 Medição 3 Média logarítmica 

Diurno Ld 35,4 33,6 36,1 35,2 

Entardecer Le 35,9 35,2 37,3 36,2 

Noturno Ln 34,2 32 33,5 33,3 

    Lden 40,2 

 

Quadro IV. 30 – Valores de Ruído Residual Medidos no Ponto 3 de Medição em dB(A) 

Período Parâmetro Medição 1 Medição 2 Medição 3 Média logarítmica 

Diurno Ld 40,4 42,7 41,2 41,5 

Entardecer Le 40,5 41 38,1 40 

Noturno Ln 38,7 36,2 37,4 37,6 

    Lden 44,9 

 

Quadro IV. 31 – Valores de Ruído Residual Medidos no Ponto 4 de Medição em dB(A) 

Período Parâmetro Medição 1 Medição 2 Medição 3 Média logarítmica 

Diurno Ld 44,6 46,3 46,4 45,8 

Entardecer Le 43,5 44,1 44,4 44 

Noturno Ln 39,6 40,5 41,2 40,5 

    Lden 48,3 

 

Quadro IV. 32 – Valores de Ruído Residual Medidos no Ponto 5 de Medição em dB(A) 

Período Parâmetro Medição 1 Medição 2 Medição 3 Média logarítmica 

Diurno Ld 56,7 57,6 56,1 56,8 

Entardecer Le 54,2 54 52,3 53,6 

Noturno Ln 50,4 50,3 48,6 49,8 

    Lden 58,2 

 

Quadro IV. 33 – Valores de Ruído Residual Medidos no Ponto 6 de Medição em dB(A) 

Período Parâmetro Medição 1 Medição 2 Medição 3 Média logarítmica 

Diurno Ld 52 49,7 51,9 51,3 

Entardecer Le 49 47,6 47,5 48,1 

Noturno Ln 45,3 44,8 44,6 44,9 

    Lden 53 
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Quadro IV. 34 – Valores de Ruído Residual Medidos no Ponto 7 de Medição em dB(A) 

Período Parâmetro Medição 1 Medição 2 Medição 3 Média logarítmica 

Diurno Ld 44,2 44,7 43,7 44,2 

Entardecer Le 42,7 42,9 43,8 43,2 

Noturno Ln 38,5 38 38,2 38,2 

    Lden 46,5 

 

Quadro IV. 35 – Valores de Ruído Residual Medidos no Ponto 8 de Medição em dB(A) 

Período Parâmetro Medição 1 Medição 2 Medição 3 Média logarítmica 

Diurno Ld 54,5 54,4 54,5 54,5 

Entardecer Le 52 50,3 52,5 51,7 

Noturno Ln 48,8 47,2 46,7 47,7 

    Lden 56,1 

 

 

Como se pode observar nos quadros anteriores os níveis de ruído medidos mostram um ambiente sonoro 

relativamente tranquilo. Os pontos P1, P5, P6 e P8 são aqueles cujo ambiente sonoro se encontra mais 

perturbado devido fundamentalmente a ruído de tráfego rodoviário.  

 

Verifica-se que todos os pontos estão abaixo dos limites para Zonas Mistas (Ln < 55 dBA e Lden < 65 dBA) e 

abaixo dos limites para zonas sem definição (Ln < 53 dBA e Lden < 63 dBA). Os pontos P1, P5 e P8 

encontra-se acima dos limites para Zonas Sensíveis (Ln < 45 dBA e Lden < 55 dBA), os restantes 

encontram-se abaixo destes limites.      
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8 - GESTÃO DE RESÍDUOS 

8.1 - METODOLOGIA 

No presente capítulo procede-se à caracterização dos sistemas de gestão de resíduos atualmente 

existentes na região onde se insere o projeto. 

 

Para o efeito, a metodologia adotada compreende a identificação e caracterização dos sistemas de gestão 

de resíduos existentes ou identificação dos operadores de gestão de resíduos licenciados, no caso dos 

fluxos de resíduos que não apresentem ainda sistemas de gestão específicos. 

 

A caracterização dos sistemas de gestão de resíduos baseia-se, fundamentalmente, na informação 

disponibilizada no site da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), sobre a gestão de fluxos específicos 

de resíduos e respetivas entidades gestoras, sendo complementada com informações dos sites oficiais 

dessas mesmas entidades. 

 

8.2 - SISTEMAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado, pelo Decreto-Lei  

n.º 73/2011, de 17 de junho, que o república e pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, um resíduo é 

qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se 

desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos. 

 

O regime jurídico em matéria de gestão de resíduos consagra o princípio da responsabilidade alargada do 

produtor pelos resíduos que produza, princípio definido no artigo 10º da versão mais atualizada do Decreto-

Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro. 

 

É ao produtor que cabe a responsabilidade da gestão de resíduos, a qual termina pela transmissão dos 

resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou pela sua transferência, nos termos da lei, para as 

entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de resíduos. Em caso de impossibilidade de 

determinação do produtor do resíduo, a responsabilidade pela respetiva gestão recai sobre o seu detentor. 

 

Dos potenciais resíduos tipicamente associados à construção e exploração de uma infraestrutura da 

tipologia da do âmbito deste estudo apenas parte apresenta sistemas de gestão específicos, 

nomeadamente: os resíduos de construção e demolição (RCD), os resíduos urbanos (RU), as embalagens e 

resíduos de embalagens, os óleos usados, os pneus usados, os resíduos de pilhas e acumuladores (de 

veículos, industriais e similares) e os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A gestão dos 

restantes resíduos é assegurada por operadores devidamente licenciados para o efeito. 
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Todos os tipos de resíduos produzidos deverão ser devidamente triados, se possível, no próprio local de 

produção, caso não seja possível serão utilizados os meios de contentorização apropriados, e realizada 

posteriormente aquela operação, antes do seu envio a destino final. Após triagem, estes serão 

acondicionados e armazenados em boas condições, de modo a que não ocorra a sua degradação nem a 

mistura de resíduos de natureza distinta. Os resíduos recolhidos deverão ficar devidamente armazenados 

em local com acesso facilitado aos veículos de transporte a aguardarem encaminhamento a destino final. 

 

No caso dos resíduos perigosos o seu período de armazenamento deverá ser inferior a 3 meses. 

 

O transporte de resíduos para destino final será feito de acordo com a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, 

que define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em 

território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema 

Integrado de Registo Eletrónico de resíduos (SIRER), disponível na plataforma eletrónica da Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), na Internet. Excluem-se deste caso os resíduos depositados 

diretamente nos contentores de gestão camarária (incluindo ecopontos) e, assim, introduzidos nos circuitos 

de recolha municipal. 

 

De referir que o transporte de resíduos (excetuando os Resíduos Sólidos Urbanos provenientes das 

recolhas efetuadas pelas entidades competentes ou por empresas a prestarem o mesmo serviço) encontra-

se abrangido pelo regime de bens de circulação. De acordo com este regime, deverá existir uma 

comunicação prévia à Autoridade Tributária e Aduaneira dos elementos de transporte. 

 

Deverá ser assegurado que as entidades / instalações estão devidamente licenciadas para a valorização, 

tratamento e eliminação ou reutilização dos vários tipos de resíduos produzidos. 

 

Na definição dos destinatários dos resíduos não urbanos deverá ser utilizada a Listagem dos Operadores 

de Gestão de Resíduos Não Urbanos disponibilizada no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente 

(www.apambiente.pt). 

 

De acordo com a legislação vigente, é proibido: 

• O abandono de resíduos, bem como a sua emissão, transporte, armazenamento, tratamento, 

valorização ou eliminação por entidades ou em instalações não autorizadas; 

• A descarga de resíduos, salvo em locais e nos termos determinados pela legislação; 

• A queima de resíduos a céu aberto. 
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8.3 - TIPOLOGIAS DE RESÍDUOS 

A classificação dos resíduos é realizada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada 

pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da 

Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro, diz respeito a uma lista harmonizada de resíduos que tem em consideração 

a origem e composição dos resíduos.  

Esta decisão é obrigatória e diretamente aplicável pelos Estados Membros. Assim, a partir de 1 de junho de 

2015 passou a aplicar-se diretamente a Decisão referida, no que diz respeito à classificação LER, e 

consequentemente, foi revogado o anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 

 

8.3.1 - RESÍDUOS URBANOS 

Os RU correspondem a uma mistura de diversas frações de resíduos, das quais as mais significativas são: 

matéria orgânica, papel e cartão, vidro, metais e plásticos.  

 

Nesta tipologia de resíduos incluem-se os “resíduo proveniente de habitações, bem como outro resíduo que, 

pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações”. 

 

Assim, são considerados resíduos urbanos os resíduos produzidos: 

a) Pelos agregados familiares (resíduos domésticos); 

b) Por pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária inferior a 1.100 l); 

c) Por grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária igual ou superior a 1.100 l). 

 

Em Portugal Continental a gestão de RU encontra-se sobre a responsabilidade de 23 sistemas: 12 

Multimunicipais e 11 Intermunicipais. 

 

No concelho de Olhão abrangido pelo presente projeto, a gestão de RU é assegurada pela empresa ALGAR 

– Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A. 

 

Os resíduos indiferenciados são depositados nos caixotes de lixo normais, estes resíduos são recolhidos 

Ambiolhão, que é uma empresa detida a 100% pela Câmara Municipal, e posteriormente encaminhados 

para uma das instalações do Sistema Multimunicipal de Gestão de Resíduos, a cargo da ALGAR. Essas 

instalações são as Estações de Transferência de São João da Venda e de Tavira e o Aterro Sanitário do 

Sotavento. 
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FIG. IV. 35 – Sistema de Recolha de Resíduos Urbanos Indiferenciados em Olhão (Ambiolhão, 2018) 

 

A recolha seletiva no concelho de Olhão é da responsabilidade da ALGAR, S.A. Neste momento o concelho 

dispõe de 170 Ecopontos o que se traduz numa capitação de 1 ecoponto/267 habitantes. 

 

 

8.3.2 - RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Os resíduos de construção e demolição são os resíduos provenientes de obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações, possuindo 

uma constituição não homogénea, com frações de dimensões variadas, as quais poderão ser classificadas 

como resíduos perigosos, não perigosos e inertes. 

 

Neste âmbito, existe o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 

17 de junho, que estabelece o regime das operações de gestão de resíduos resultantes das obras ou 

demolições de edificações ou de derrocadas, abreviadamente designados “Resíduos de Construção e 

Demolição” ou “RCD”, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 

transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação. Através desta legislação foi lançada a 

primeira de uma série de medidas legislativas e normativas no sentido de se colmatarem lacunas de 

conhecimento, e de se promover a aplicação da hierarquia de resíduos. 

 

Os produtores e os operadores de gestão de RCD devem dar ainda cumprimento às disposições legais 

aplicáveis aos fluxos específicos de resíduos contidos nos RCD, designadamente os relativos aos resíduos 

de embalagens e equipamento elétrico e eletrónico, óleos usados, pneus usados e resíduos contendo 

polibifenilos policlorados (PCB). 

 

A área de estudo poderá ser servida por diversos operadores de gestão de resíduos não urbanos, cuja 

listagem pode ser consultada no site da APA (www.apambiente.pt), podendo ser selecionado o operador 

que melhor se adapta às necessidades através da escolha do tipo de Resíduo, código LER e área 

geográfica. 
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8.3.3 - EMBALAGENS E RESÍDUOS EMBALAGENS 

As embalagens e resíduos de embalagens são todos e quaisquer produtos feitos de materiais de qualquer 

natureza utilizados para conter, proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, tanto 

matérias-primas como produtos transformados, desde o produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo 

todos os artigos “descartáveis” utilizados para os mesmos fins. 

 

A gestão de embalagens e resíduos de embalagens em Portugal encontra-se regulada pelo Decreto-Lei  

n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (Unilex). 

 

A legislação que regula o fluxo das embalagens e resíduos de embalagens tem por base o princípio da 

responsabilidade alargada do produtor. Desta forma é atribuída, total ou parcialmente, ao produtor do 

produto, ao embalador e ao fornecedor de embalagens de serviços, a responsabilidade financeira ou 

financeira e operacional da gestão da fase do ciclo de vida dos produtos quando estes atingem o seu fim de 

vida e se tornam resíduos. 

 

Os intervenientes no ciclo de vida do produto, desde a sua conceção, fabrico, distribuição, comercialização 

e utilização até ao manuseamento dos respetivos resíduos, são corresponsáveis pela sua gestão, devendo 

contribuir, na medida da respetiva intervenção e responsabilidade, para o funcionamento dos sistemas de 

gestão. 

 

Em conformidade com o Unilex, o produtor do produto, os embaladores e os fornecedores de embalagens 

de serviço é responsável pela recolha, transporte e destino final adequado dos resíduos de embalagens, 

devendo esta responsabilidade ser transferida para uma entidade gestora de um sistema individual ou 

integrado, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º ou do artigo 10.º, respetivamente, do 

Unilex. 

 

A responsabilidade do produtor de embalagens, pelo destino adequado dos resíduos de embalagens, só 

cessa mediante a entrega dos mesmos, por parte deste ou da entidade gestora, a uma entidade 

devidamente autorizada e ou licenciada para a sua valorização. 

 

No âmbito de um sistema integrado, a responsabilidade do produtor do produto, o embalador ou o 

fornecedor de embalagens de serviço é transferida para uma entidade gestora do fluxo em causa, mediante 

o pagamento dos valores de prestações financeiras para entidade gestora. A aplicação do Princípio da 

Responsabilidade Alargada do Produtor está em vigor em Portugal desde 1997, quando a primeira entidade 

gestora de fluxos específicos de resíduos foi licenciada. 
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A implementação das medidas e ações definidas na legislação portuguesa que regula a gestão do fluxo das 

embalagens e resíduos de embalagens concretizou-se através do licenciamento da entidade 

gestora Sociedade Ponto Verde, em 1997, para gestão de um sistema integrado de embalagens e resíduos 

de embalagens (SIGRE). 

 

Atualmente, a par da Sociedade Ponto Verde existem mais três entidades gestoras licenciadas em Portugal 

para a gestão de embalagens e resíduos de embalagens, que são: 

• Novo Verde – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de embalagens e resíduos 

de embalagens (SIGRE); 

• VALORMED – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de embalagens e resíduos 

de embalagens e medicamentos (SIGREM); 

• SIGERU – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de embalagens e resíduos de 

embalagens em agricultura (VALORFITO). 

 

De referir que, no âmbito do sistema integrado de gestão de embalagens e resíduos de embalagens, as 

entidades gestoras descritas encontram-se sujeitas aos princípios e objetivos de gestão preconizados no 

Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. 

 

 

8.3.4 - ÓLEOS USADOS 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (Unilex), que veio revogar o Decreto-lei 

n.º 153/2003, de 11 de julho, os óleos usados são quaisquer lubrificantes, minerais ou sintéticos, ou óleos 

industriais que constituam resíduos, designadamente os óleos usados dos motores de combustão e dos 

sistemas de transmissão, os óleos lubrificantes usados e os óleos usados para turbinas e sistemas 

hidráulicos. 

 

O mesmo decreto estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos e óleos usados, e tem 

por base o princípio da responsabilidade alargada do produtor. Desta forma é atribuída, total ou 

parcialmente, ao produtor do produto, ao embalador e ao fornecedor de embalagens de serviços, a 

responsabilidade financeira ou financeira e operacional da gestão da fase do ciclo de vida dos produtos 

quando estes atingem o seu fim de vida e se tornam resíduos. 
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Os intervenientes no ciclo de vida do produto, desde a sua conceção, fabrico, distribuição, comercialização 

e utilização até ao manuseamento dos respetivos resíduos, são corresponsáveis pela sua gestão, devendo 

contribuir, na medida da respetiva intervenção e responsabilidade, para o funcionamento dos sistemas de 

gestão. 

 

Em conformidade com o Unilex, o produtor do produto, os embaladores e os fornecedores de embalagens 

de serviço é responsável pela recolha, transporte e destino final adequado dos resíduos de embalagens, 

devendo esta responsabilidade ser transferida para uma entidade gestora de um sistema individual ou 

integrado, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º ou do artigo 10.º, respetivamente, do 

Unilex. 

 

A responsabilidade do produtor de óleos, pelo destino adequado dos resíduos de óleos usados, só cessa 

mediante a entrega dos mesmos, por parte deste ou da entidade gestora, a uma entidade devidamente 

autorizada e ou licenciada para a sua valorização. 

 

No caso específico dos óleos usados, o operador responsável pela recolha ou pelo transporte deste resíduo 

fica obrigado, aquando da recolha junto do produtor de óleos usados, a respeitar o procedimento de 

amostragem previsto no artigo 51.º do Unilex. 

 

As operações de gestão de óleos usados estão sujeitas à seguinte hierarquia:  

a) Regeneração;  

b) Outras formas de reciclagem;  

c) Outras formas de valorização. 

 

Os produtores de óleos devem adotar as medidas tidas por necessárias para que sejam garantidos os 

princípios de gestão e a hierarquia de operações de gestão acima definidas. 

 

Os produtores de óleos são responsáveis pelo circuito de gestão dos óleos usados. Sendo que os 

produtores de óleos usados são responsáveis pela sua correta armazenagem e encaminhamento para o 

respetivo circuito de gestão. 

 

Presentemente, encontra-se licenciada uma entidade gestora de óleos usados tendo a licença sido atribuída 

através do Despacho n.º 4383/2015, de 30 de abril: SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de óleos 

Lubrificantes usados, Lda. 
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A ECOLUB assegura a recolha de óleos lubrificantes usados a nível nacional nas instalações dos respetivos 

produtores. Em cada área, a coordenação da recolha, transporte e armazenagem dos óleos lubrificantes 

usados é efetuada por uma das seguintes empresas: Apicius - Reciclagem de Resíduos, Carmona, Correia 

& Correia, José Maria Ferreira & Filhos, Palmiresíduos - Combustíveis e Resíduos, Lda., Safetykleen e 

Sisav. 

 

Na área em estudo essa recolha e transporte é assegurada pela empresa Carmona. 

 

 

8.3.5 - PILHAS E OUTROS ACUMULADORES USADOS 

A gestão das pilhas e acumuladores é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro 

(Unilex), que revoga o Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 

18-A/2009, de 6 de março, e alterado pelos Decretos-Leis n.º 266/2009, de 29 de setembro, n.º 73/2011, de 

17 de junho, e  n.º 173/2015, de 25 de agosto, que estabelece o regime de colocação no mercado de pilhas 

e acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos respetivos resíduos, 

revogando o Decreto-Lei n.º 62/2001, de 19 de Fevereiro, e as Portarias n.º 571/2001 e n.º 572/2001, de 6 

de junho. 

 

O Unilex aplica-se a todo o tipo de pilhas e acumuladores, independentemente da sua forma, peso, 

materiais constituintes ou utilização, unicamente com exceção das pilhas e acumuladores utilizados em 

aparelhos associados à defesa e segurança do Estado e aparelhos concebidos para serem enviados para o 

espaço. 

 

Relativamente ao fluxo específico de resíduos de pilhas e acumuladores, este diploma dá particular 

destaque à necessidade de redução da quantidade de substâncias perigosas incorporadas nas pilhas e 

acumuladores, em especial dos metais pesados mercúrio, cádmio e chumbo, proibindo a comercialização 

de pilhas e acumuladores que contenham estes elementos acima de determinados valores de 

concentração. 

 

Preconiza também um melhor desempenho ambiental por parte dos agentes económicos que intervêm no 

ciclo de vida das pilhas e acumuladores, corresponsabilizando todos os intervenientes, desde os fabricantes 

destes produtos aos operadores de gestão dos resíduos resultantes, na medida da respetiva intervenção. 
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Neste contexto, estabelece a responsabilidade alargada do produtor, atribuindo-lhe a obrigação de 

assegurar a recolha seletiva, o tratamento, a reciclagem e a eliminação dos resíduos de pilhas e 

acumuladores, permitindo-lhe optar por um sistema individual ou por um sistema integrado, transferindo, 

neste caso, a sua responsabilidade para a respetiva entidade gestora do sistema integrado de gestão de 

pilhas e acumuladores. 

 

Outras disposições estabelecidas passam pelo registo centralizado dos produtores de pilhas e 

acumuladores junto da APA, I.P., que passará a gerir este registo (SILIAMB), pela garantia de que os 

fabricantes concebem aparelhos de modo a que os resíduos de pilhas e acumuladores possam ser 

facilmente, e de forma segura, removidos por profissionais qualificados, e devidamente acompanhados de 

instruções, pela clarificação dos circuitos de recolha destes resíduos provenientes de utilizadores 

particulares e não particulares, bem como pela introdução do mecanismo de compensação entre entidades 

gestoras. 

 

Os produtores de Pilhas e Acumuladores têm as seguintes obrigações: 

• Providenciar o financiamento da gestão de resíduos de Pilhas e Acumuladores podendo, para o 

efeito, optar por um sistema individual ou transferir a sua responsabilidade para um sistema 

integrado licenciado; 

• Proceder ao registo de produtores de produtos no SILIAMB (plataforma de registo de produtores da 

Agência Portuguesa do Ambiente); 

• Assegurar as obrigações de marcação das Pilhas e Acumuladores. 

 

Em Portugal existem, atualmente, 5 entidades gestoras de resíduos de pilhas e acumuladores com 

diferentes âmbitos de atuação: 

• Ecopilhas – Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda.: assegura a gestão de 

um sistema integrado de gestão de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de alguns tipos 

de baterias e acumuladores industriais 

• VALORCAR – Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda.: exerce a gestão de um 

sistema integrado de resíduos de baterias e acumuladores para veículos automóveis e de alguns 

tipos de baterias e acumuladores industriais. 
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• Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos: exerce a gestão de um sistema integrado 

de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de pilhas e acumuladores industriais incorporáveis 

em equipamentos elétricos e eletrónicos, tendo em conta a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 9.º 

do Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, e o potencial de sinergias que derivam da gestão 

partilhada de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de resíduos de equipamentos elétricos 

e eletrónicos. 

• ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos: exerce a gestão de um sistema integrado de 

resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de pilhas e acumuladores industriais incorporáveis 

em equipamentos elétricos e eletrónicos, tendo em conta a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 9.º 

do Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, e o potencial de sinergias que derivam da gestão 

partilhada de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de resíduos de equipamentos elétricos 

e eletrónicos. 

• GVB – Gestão e Valorização de Baterias, Lda.: exerce a gestão de um sistema integrado de 

resíduos de baterias e acumuladores para veículos automóveis e de alguns tipos de baterias e 

acumuladores industriais. 

 

O diploma em causa prevê, ainda, o reforço da recolha seletiva de pilhas e acumuladores portáteis, através 

da fixação de taxas mínimas de recolha. 

Assim, de acordo com o definido no artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, deve ser 

garantida a taxa mínima de recolha de pilhas e acumuladores portáteis de 45%. 

 

 

8.3.6 - RESÍDUOS DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO 

O Decreto-Lei n.º 152-D/2107, de 11 de dezembro (Unilex), aprova o regime jurídico da gestão de resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), estabelecendo medidas de proteção do ambiente e da 

saúde humana, com os objetivos de prevenir ou reduzir os impactes adversos decorrentes da produção e 

gestão desses resíduos, diminuir os impactes globais da utilização dos recursos, melhorar a eficiência 

dessa utilização, e contribuir para o desenvolvimento sustentável. O diploma transpôs para o direito nacional 

a Diretiva n.º 2012/19/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao REEE, 

revogando o anterior Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio. 
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Por seu lado, o Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11 de junho, procedeu à transposição da Diretiva n.º 

2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, estabelecendo regras relativa à 

restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE), 

com o objetivo de contribuir para a proteção da saúde humana e do ambiente, incluindo uma valorização e 

eliminação, ecologicamente corretas, dos REEE. 

 

Os REEE são quaisquer EEE de que o detentor se desfaz ou tenha intenção ou a obrigação de se desfazer, 

incluindo todos os componentes, subconjuntos e materiais consumíveis que fazem parte integrante do 

equipamento no momento em que este é descartado. Entende-se por EEE “os equipamentos dependentes 

de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos para funcionarem corretamente, bem como os 

equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e campos, e concebidos para 

utilização com uma tensão nominal não superior a 1000 V para corrente alterna e 1500 V para corrente 

contínua”. 

 

Até 14/08/2018, o Decreto-Lei n.º 152-D/2107, de 11 de dezembro, é aplicável aos EEE cuja funcionalidade 

esteja refletida numa das seguintes 10 categorias (com exceção dos que se encontram explicitamente 

excluídos pelo n.º 5 do artigo 2.º): 

 

1. Grandes eletrodomésticos; 

2. Pequenos eletrodomésticos; 

3. Equipamentos informáticos e de telecomunicações; 

4. Equipamento de consumo e painéis fotovoltaicos; 

5. Equipamento de iluminação; 

6. Ferramentas elétricas e eletrónicas, com exceção de ferramentas industriais fixas de grandes 

dimensões; 

7. Brinquedos e equipamento de desporto e lazer; 

8. Dispositivos médicos ou acessórios, com exceção de todos os produtos implantados e infetados; 

9. Instrumentos de monitorização e controlo; 

10. Distribuidores automáticos. 

 

O Anexo I do Decreto-Lei contempla a lista indicativa de EEE abrangidos por cada uma das categorias. 
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A legislação que regula o fluxo de REEE tem por base o princípio da responsabilidade alargada do produtor, 

sendo atribuída ao produtor do EEE a responsabilidade pela sua gestão quando este atinge o  final de vida, 

podendo ser assumida a título individual ou transferida para um sistema coletivo.  

 

A aplicação das medidas e ações instituídas na legislação nacional concretizou-se através do licenciamento, 

em abril de 2006, das seguintes entidades gestoras de sistemas coletivos de gestão de REEE: 

 

• Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos: licenciada através do Despacho 

Conjunto n.º 354/2006, de 27 de Abril, dos Ministérios do Ambiente e da Economia; 

• ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos: licenciada através do Despacho Conjunto n.º 

353/2006, de 27 de Abril, dos Ministérios do Ambiente e da Economia. 

 

No âmbito do sistema coletivo de gestão de REEE, as entidades gestoras encontram-se sujeitas aos 

princípios e objetivos de gestão estabelecidos no Decreto-Lei n.º 152-D/2107, de 11 de dezembro, 

nomeadamente a estruturação de uma rede de recolha seletiva, o financiamento dos custos de triagem, 

armazenagem, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos REEE depositados na rede de recolha 

seletiva, e o cumprimento de metas de recolha e objetivos mínimos de valorização. 

 

Para além da obrigação de adesão a um sistema coletivo, os produtores de EEE estão sujeitos a obrigações 

de registo nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2107, de 11 de dezembro, de forma a tornar 

possível o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das suas obrigações. O não cumprimento da 

obrigação de registo ou de adesão a um sistema coletivo/individual implica a proibição de colocação de EEE 

no mercado nacional. O registo deverá ser efetuado em plataforma SILiAmb, da APA. 
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9 - FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

9.1 - METODOLOGIA 

Apresenta-se neste ponto a caracterização dos fatores ecológicos ocorrentes na área de influência direta do 

projeto tendo em conta o seu valor e sensibilidade florística e faunística, e considerando a correlação 

existente entre estes dois componentes do ecossistema.  

 

O estudo dos sistemas ecológicos desenvolveu-se a partir da organização e síntese da informação 

disponível e do estabelecimento das referências gerais sobre os ecossistemas e habitats ocorrentes na área 

em estudo. Realizou-se ainda o aprofundamento da análise da área, através dos reconhecimentos de 

campo que possibilitaram a complementação da bibliografia disponível para a área em estudo por 

confirmação e/ou correção da mesma.  

 

A caracterização da situação de referência para as Soluções A e B de traçado estudadas é realizada nos 

trechos já definidos na metodologia geral, nomeadamente: 

 
• Trecho 1: desde o início do projeto, nas proximidades do km 111+500 da atual EN125 (rotunda de 

Torrejão) até ao final da Lig. A-B-1 (km 1+297) e Lig. B-A-2 (km 1+281); 

• Trecho 2: desde o final da Lig. A-B-1 (km 1+297) e Lig. B-A-2 (km 1+281) até ao final da Lig. A-B-2  

(km 2+990) e Lig. B-A-3 (km 2+708); 

• Trecho 3: desde o final da Lig. A-B-2 (km 2+990) e Lig. B-A-2 (km 2+708) até ao início da Lig. A-B-3  

(km 5+084) e Lig. B-A-3 (km 4+550); 

• Trecho 4: desde o início da Lig. A-B-3 (km 5+084) e Lig. B-A-3 (km 4+550) até ao final do projeto 

(km 6+144 da Solução A e km 5+708 da Solução B). 

 

Os levantamentos de campo foram realizados em 23 de abril de 2018 tendo-se utilizado a metodologia de 

“transect lines” na área em estudo para a implantação do projeto EN125 – Circular de Olhão. Os 

levantamentos florísticos fizeram-se por observação direta enquanto os faunísticos foram realizados por 

observação visual direta, deteção auditiva e observação indireta através de identificação de vestígios. Na 

FIG. IV. 11 – Uso do Solo / Habitats apresenta-se a localização dos transetos e pontos de escuta realizados. 

 

Foram efetuadas análises individualizadas para a flora / vegetação e para a fauna, fazendo-se sempre que 

possível uma articulação de toda a informação coligida. 
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9.1.1 - FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

A caracterização dos fatores ecológicos, flora, vegetação e habitats foi efetuada no essencial em duas 

fases. Numa primeira fase procedeu-se à caracterização ecológica da região onde se insere o projeto. 

Numa segunda fase foi efetuada a caracterização da flora, vegetação e habitats tendo como objetivos 

fundamentais os seguintes:  

• A identificação de habitats e comunidades vegetais classificados e de outras áreas de particular 

interesse ecológico adjacentes ou potencialmente afetadas pelo projeto; 

• A identificação das espécies vegetais com estatuto de conservação/protegidas ao nível nacional e 

internacional; 

Elaborou-se, nesta sequência, um conjunto de figuras que enquadram graficamente a situação existente. 

 

9.1.2 - FAUNA 

A metodologia utilizada na caracterização dos valores faunísticos abrangidos pela área de desenvolvimento 

da rodovia em estudo, privilegiou, além das espécies presentes, a análise da interferência sobre as áreas 

naturais com maior interesse conservacionista, assim como os principais corredores ecológicos abrangidos 

pelo projeto. 

 

Esta caracterização teve como principais objetivos fundamentais os seguintes: 

• Identificação das espécies de ocorrência potencial; 

• Valorização das espécies existentes na área, com definição das espécies prioritárias (de acordo 

com a sua sensibilidade biológica e relevância das respetivas populações); 

• Caracterização da comunidade faunística; 

• Identificação e caracterização dos principais corredores ecológicos; 

• Determinação de eventuais situações de disfunção ecológica; 

• Identificação de áreas sensíveis (em sentido lato: áreas classificadas, áreas de ocorrência de 

espécies prioritárias, áreas de ocorrência simultânea de várias espécies prioritárias, áreas de 

habitats raros na região, áreas que albergam comunidades com elevada riqueza específica de um 

determinado grupo faunístico); 

• Nomeadamente em relação ao grupo dos vertebrados voadores (avifauna e quirópteros), a área de 

estudo definida para esta análise considera não só a área do traçado, mas também a área 

envolvente a estes que, aquando da proximidade de áreas de interesse natural ou de corredores 

ecológicos, se estenderá até vários quilómetros do traçado em estudo. 
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9.2 - ÁREAS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

A área em estudo enquadra-se na envolvente de uma rede ecológica que inclui algumas áreas de 

conservação da natureza, nomeadamente Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei  

n.º 19/93, de 23 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho, 

Sítios da Rede Natura 2000, classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro e 

Zonas de Proteção Especial (ZPE’s) classificadas ao abrigo da Diretiva n.º 79/409/CEE. Posteriormente, a 

Portaria n.º 829/2007, de 1 de agosto veio classificar os Sítios da Rede Natura 2000 (1.ª e 2.ª Fases) como 

Sítios de Interesse Comunitário (SIC).  

 

Encontram-se igualmente incluídas nestas áreas de conservação, as Important Bird Areas (IBA), cujos 

critérios se encontram compatíveis com os princípios de criação das ZPE's, previstos na Diretiva 

79/409/CEE. Por último, incluem-se igualmente as zonas RAMSAR, no âmbito da Convenção das Zonas 

Húmidas, assinada no Decreto n.º 101/80, de 9 de outubro e ratificado em 24 de novembro de 1990. 

 

Na FIG. IV. 36 apresenta-se o enquadramento regional da Circular de Olhão face às áreas de conservação 

de natureza ocorrentes na envolvente. 

 

• Parque Natural da Ria Formosa 

O limite poente do traçado atravessa, em cerca de 420 na Solução A e 560 m na Solução B, o limite norte 

do Parque Natural da Ria Formosa e no lado este, em cerca de 65 m, correspondendo à rotunda A4/B6, já 

existente. A maior parte do traçado encontra-se a mais de 3 km deste limite norte do PNRF. 

 

• SIC Ria Formosa/Castro Marim (PTCON0013) 

Não é intersetado pelo traçado de nenhuma das soluções, estando a cerca de 450 m de distância no lado 

poente, 3,6 km na zona central e 1,3 km na zona nascente 

 

• ZPE Ria Formosa (PTZPE0017) 

Não é intersetado igualmente pelo traçado de nenhuma das soluções, estando a cerca de 500 m de 

distância no lado poente, 3,7 km na zona central e 1,0 km na zona nascente 
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• RAMSAR Ria Formosa 

Sem interseção pelo projeto, estando a cerca de 700 m de distância no lado poente, 3,8 km na zona central 

e 1,3 km na zona nascente 

 

• IBA Ria Formosa (PT033) 

Sem interseção pelo projeto, estando a cerca de 540 m de distância no lado poente, 3,7 km na zona central 

e 1,1 km na zona nascente. 

 

 
FIG. IV. 36 – Áreas de Conservação da Natureza 

 

O Parque Natural da Ria Formosa caracteriza-se pela presença de um cordão dunar arenoso litoral (praias 

e dunas) que protege uma zona lagunar. Uma parte do sistema lagunar encontra-se permanentemente 

submersa, enquanto que uma percentagem significativa emerge durante a baixa-mar. A profundidade média 

da laguna é de 2 m. 
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Este sistema lagunar de grandes dimensões – estende-se desde o Ancão até à Manta Rota – inclui uma 

grande variedade de habitats: ilhas-barreira, sapais, bancos de areia e de vasa, dunas, salinas, lagoas de 

água doce e salobra, cursos de água, áreas agrícolas e matas, situação que desde logo indicia uma 

evidente diversidade florística e faunística. 

 

O Decreto-Lei n.º 373/87, de 9 de dezembro, criou o Parque Natural da Ria Formosa traçando-lhe como 

objetivos primeiros a proteção e a conservação do sistema lagunar, nomeadamente da sua flora e fauna, 

incluindo as espécies migratórias, e respetivos habitats. 

 

Ainda, pela necessidade de compatibilizar a proteção do património natural e cultural e um desenvolvimento 

socioeconómico sustentado também foram contemplados objetivos relacionados com: o apoio a atividades 

económicas tradicionais e a outras desde que compatíveis com a utilização racional dos recursos; com a 

promoção de atividades de recreio, lazer e turismo, tendo em conta as particularidades da área protegida e 

a sua capacidade de carga; e ainda, não menos importante, com a implementação de infraestruturas 

vocacionadas para a educação ambiental, de forma a sensibilizar a população residente e os visitantes para 

a necessidade de preservar os valores naturais e culturais e de que o Centro de Educação Ambiental de 

Marim é um excelente exemplo. 

 

A zona do projeto interseta uma Área de Proteção Complementar I. As áreas de proteção complementar do 

tipo I correspondem a áreas de enquadramento, transição ou amortecimento dos impactes ambientais 

relativamente às áreas de proteção parcial, onde se pretende compatibilizar a intervenção humana e o 

desenvolvimento social e económico local com a manutenção do estado de conservação favorável dos 

habitats e das espécies da flora e da fauna a valorização da paisagem e outros objetivos de conservação da 

natureza e da biodiversidade. 

 

As áreas de proteção complementar do tipo I integram áreas rurais, com edificação dispersa, onde 

predomina o uso agrícola. 

 

Não são intersetados quaisquer corredores ecológicos do PROF Algarve. 
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9.3 - SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS 

Os Serviços dos Ecossistemas (SE) constituem os benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas. 

Estes serviços incluem a produção de alimento, a produção de água, a produção de madeira e cortiça, a 

proteção do solo, a regulação da qualidade da água e do ciclo hidrológico, o sequestro do carbono, o valor 

estético e cultural da paisagem, o recreio e o turismo, tendo como base a biodiversidade (HANSON et al., 

2008; PEREIRA et al., 2009). 

 

O Millennium Ecosystem Assessment (MEA) – a maior avaliação alguma vez efetuada sobre o estado e as 

tendências dos ecossistemas atuais – definiu quatro categorias de serviços: 

• Serviços de aprovisionamento – oferecem os bens, como os alimentos, a água, a madeira e a fibra.  

• Serviços de regulação – oferecem os benefícios obtidos pelo controlo (natural) dos processos 

naturais, tais como o clima, a pluviosidade, os caudais de água, os resíduos e a disseminação de 

doenças. 

• Serviços culturais – constituem os benefícios não materiais como a recreação, os valores espirituais 

e a satisfação estética. 

• Serviços de suporte ou base – os processos naturais tais como os ciclos de nutrientes e a produção 

primária que mantêm os outros serviços. 

 

Relativamente à biodiversidade, esta não constitui um serviço do ecossistema, mas sustenta a oferta dos 

serviços dos ecossistemas (HANSON et al., 2008). Alguns dos serviços diretamente associados à 

biodiversidade incluem os alimentos, os recursos genéticos, a madeira, o combustível, a recreação e o 

ecoturismo. 

 

Na FIG. IV. 37 apresenta-se a articulação entre as categorias acima referidas e as componentes do bem-

estar humano. 
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Fonte: PARTIDÁRIO et al., 2010 

FIG. IV. 37 – Serviços dos Ecossistemas e Relação com o Bem-Estar Humano 

 

 

Atualmente, na área abrangida pelo projeto da Circular de Olhão, estão disponíveis os Serviços dos 

Ecossistemas (SE) identificados no quadro seguinte. 

 

Os principais beneficiários destes SE são atualmente os moradores das várias povoações na envolvente do 

projeto, incluindo os visitantes do PNRF. 
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Quadro IV. 36 – Serviços dos Ecossistemas Existentes na Área de Estudo 

Categoria Tipo de Serviço Determinante do bem-
estar humano Componente do bem-estar humano 

Suporte 

Solos e linhas de água 

 

Ciclo dos nutrientes 

Produção primária 

Formação do solo 

Segurança 
Segurança pessoal 

Segurança no acesso a recursos 

Recursos materiais 
básicos para uma vida 
com qualidade 

Acesso a recursos básicos que permitam 
obter rendimento e sustento 

Saúde 

Acesso a alimentação adequada 

Acesso a água potável e ar puro 

Capacidade de permanecer livre de doenças 

Relações sociais 
Coesão social 

Respeito mútuo 

Aprovisionamento 

Culturas agrícolas, zonas 
de pinhal manso e linhas 

de água 

 

Alimentos 

Água potável 

Produtos lenhosos 

Fibras 

Combustível 

Recursos genéticos 

Segurança 

Segurança pessoal 

Segurança no acesso a recursos 

Redução da vulnerabilidade a desastres 

Recursos materiais 
básicos para uma vida 
com qualidade 

Acesso a recursos básicos que permitam 
obter rendimento e sustento 

Acesso a abrigo 

Saúde 

Acesso a alimentação adequada 

Acesso a água potável e ar puro 

Capacidade de permanecer livre de doenças 

Relações sociais 
Coesão social 

Respeito mútuo 

Regulação 

Zonas arborizadas e 
existência de sistema 

municipal de tratamento 
dos efluentes 

 

Regulação do clima 
(sequestro do carbono) 

Purificação da água 

Controlo de doenças 

Segurança 

Segurança pessoal 

Segurança no acesso a recursos 

Redução da vulnerabilidade a desastres 

Recursos materiais 
básicos para uma vida 
com qualidade 

Acesso a recursos básicos que permitam 
obter rendimento e sustento 

Saúde 

Acesso a alimentação adequada 

Acesso a água potável e ar puro 

Capacidade de permanecer livre de doenças 

Relações sociais 
Coesão social 

Respeito mútuo 

Cultural 

Zonas suburbanas, 
Áreas agrícolas (culturas 
permanentes) Paisagem; 

Proximidade ao PNRF 

 

Estético 

Recreio e ecoturismo 

Educacional 

Segurança 
Segurança pessoal 

Segurança no acesso a recursos 

Recursos materiais 
básicos para uma vida 
com qualidade 

Acesso a recursos básicos que permitam 
obter rendimento e sustento 

Saúde 

Acesso a alimentação adequada 

Acesso a água potável e ar puro 

Capacidade de permanecer livre de doenças 

Relações sociais 

Coesão social 

Respeito mútuo 

Oportunidade para expressar valores 
estéticos, recreativos, culturais e espirituais 
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9.4 - FLORA E VEGETAÇÃO 

9.4.1 - ENQUADRAMENTO ECOLÓGICO 

Segundo Franco (2000), a área em estudo encontra-se inserida, nos seus troços terminais de poente e 

nascente, no Sotavento Algarvio e na maioria do traçado, no Barrocal Algarvio. As espécies características 

são respetivamente associadas ao longo areal do sotavento e às zonas calcárias do barrocal. 

 

Ainda segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque, a área em estudo enquadra-se no 

andar basal (com altitudes inferiores a 400 m) na zona Edafo-climática e#HM (Halo-mediterrânica) para o 

troço terminal do lado poente e na zona fito-climática Eumediterrânica (M), para o restante troço, as quais se 

encontram indicadas na FIG. IV. 38. 

 

São espécies características da zona fito-climática Eumediterrânica (M) a amendoeira (Amygdalus 

communis) e o zambujeiro (Olea europea ssp. sylvestris). 

 

 
FIG. IV. 38 – Carta Fitoclimática (Pina Manique) 
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De acordo com Costa et al. (1998), a área de estudo encontra-se enquadrada nas seguintes zonas 

biogeográficas (FIG. IV. 39): 

REGIÃO Mediterrânica 

 SUB-REGIÃO Mediterrânica Ocidental 

  SUPERPROVÍNCIA Mediterrânica Ibero-Atlântica 

  PROVÍNCIA Gaditano-Onubo-Algarviense 

   SECTOR Algarviense 

    SUPERDISTRITO Algárvico (4C3) 

 

 
FIG. IV. 39 – Carta Fitogeográfica (Costa et. al) 
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O Superdistrito Algárvico começa na Ponta de Almedena, inclui os calcários do Barrocal Algarvio e 

Barlavento e areias do Sotavento até à Flecha del Rompido. Bioclimaticamente a maioria do território 

encontra-se no andar termomediterrânico e ombroclima seco a sub-húmido, com a excepção duma pequena 

área costeira entre Albufeira e Lagos em que se situa no andar xérico-oceânico. Bellevalia hackelii, Picris 

willkommii, Plantago algarbiensis, Scilla odorata, Sidiritis arborescens ssp. lusitanica, Teucrium algarbiense, 

Thymus lotocephalus, Tuberaria major são as plantas endémicas do Superdistrito. Ocorrem ainda no 

território Armeria macrophylla, Armeria gaditana, Astragalus sesameus, Ceratonia siliqua, Chamaerops 

humilis, Cleonia lusitanica, Cistus libanotis, Coridothymus capitatus, Erodium laciniatum, Euphorbia 

clementei, Frankenia boissieri, Galium concatenatum, Genista hirsuta subsp. algarbiensis, Glossopappus 

macrotus, Hypecum littorale, Hypecoum procubens, Limonium algarvense, Limonium diffusum, Limonium 

lanceolatum, Limoniastrum monopetalum, Linaria lamarckii, Linaria munbyana, Pycnocomom rutifolium, 

Narcissus gaditanus, Narcisus calcicola, Narcissus willkommii, Plumbago europae, Quercus faginea subsp. 

broteroi, Retama monosperma, Serratula flavescens, Serratula baetica subsp. lusitanica, Sidiritis 

angustifolia, Sidiritis romana, Stauracanthus boivinii, Stauracanthus genistoides, Teucrium haenseleri, 

Thymus albicans, Thymus carnosus, Tuberaria bupleurifolia, Ulex australis subsp. australis, Ulex argenteus 

subsp. argenteus, Ulex argenteus subsp. subsericeus. As espécies Cynomorium coccineum e Lycium 

intricatum encontram-se só na área xérica do território.  

 

Em relação à vegetação são consideradas comunidades endémicas: Cistetum libanotis, Tuberario majoris-

Stauracanthetum boivini, Thymo lotocephali-Coridothymetum capitati, Pycnocomo rutifoliae-Retametum 

monospermae, Tolpido barbatae-Tuberarietum bupleurifoliae. São também comuns no território: Smilaco 

mauritanicae-Quercetumrotundifoliae, Oleo-Quercetum suberis, Querco cocciferae-Junipertum turbinatae, 

Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, Asparago aphylli-Myrtetum communis, Phlomido purpureo-Cistetum 

albidi, Loto cretici-Ammophiletum australis, Artemisio crithmifoliae- Armerietum pungentis, Ononido variegati-

Linarietum pedunculatae, Limonietum ferulacei e Salsolo vermiculati-Lycietum intricati (esta última xérica), 

bem como todas as comunidades dos salgados que já foram referidas para a Província, e ainda o Polygono 

equisetiformis-Limoniastretum monopetali. 

 

 

9.4.2 - ELENCO FLORÍSTICO 

A vegetação existente ao longo do traçado da Circular de Olhão está já bastante modificada, dominada por 

áreas agrícolas, essencialmente de culturas permanentes (olivais e pomares), zonas de pinhal e eucaliptal e 

áreas de matos intercalando estas manchas de vegetação, sendo interrompidas pelas zonas urbanas e 

estradas. 
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De acordo com a informação disponível na página web do IGEO, é possível a ocorrência das seguintes 

espécies na zona do projeto: 

 

Quadro IV. 37 – Espécies da Flora constantes no Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02 

Espécie Anexo Habitats preferenciais 

Limonium lanceolatum II, IV Em sapais altos, de preferência arenosos. 

Narcissus bulbocodium V 

Ocorre numa grande variedade de habitats, desde prados 

húmidos, margens de linhas de água, charnecas, clareiras de 

matos, pinhais. Em substratos preferentemente arenosos ou 

argilosos. 

Scilla odorata IV 
Clareiras de pinhais e matos xerofílicos, em substratos arenosos 

consolidados, perto do litoral. 

Thymus camphoratus II, IV 

Charnecas e matos xerofílicos sobre dunas estabilizadas, areias 

assentadas em calcários ou em calcários, sempre próximo do 

litoral. 

Thymus carnosus II, IV 
Areias litorais, principalmente na entre-duna e duna secundária, 

por vezes sob coberto de pinhais. Em areias básicas. 

Thymus lotocephalus II, IV 

Ocorre em pinhais abertos e também em clareiras de matos 

xerofílicos e tomilhais. No Sotavento, encontra-se na 

comunidade de Tuberario majoris – Stauranchantetum boivinii 

Tuberaria major II, IV 
Clareiras de matos xerofílicos. Espécie heliófila, característica da 

associação Tuberario majoris – Stauranchantetum boivinii 

Nota: A negrito – espécies prioritárias 

 

 

Não foram identificadas estas espécies no local do projeto, sendo pouco provável a sua ocorrência, dada a 

degradação dos biótopos existentes. 

 

As espécies florísticas identificadas estão associadas aos biótopos ocorrentes, tendo sido identificadas as 

seguintes espécies:  

 

• Área agrícola - Amygdalus communis (amendoeira-amarga), Ceratonia siliqua (alfarrobeira), Citrus x 

sinensis (laranjeira), Ficus carica (figueira), Olea europaea (oliveira), Prunis dulcis (amendoeira), 

Prunus persica (pessegueiro), Quercus rotundifolia (azinheira), gramíneas (e,g. Briza maxima; Stipa 

gigantea, etc). Arundo donax (cana-vieira). 

• Zona florestal – Pinus pinaster (pinheiro-bravo), Pinus pinea (pinheiro-manso); Eucalyptus globulus 

(eucalipto). 
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• Matos, zonas de pousio e sebes – Asparagus albus (estrepes), Cistus albidus (roselha), C. 

salvifolius (estevinha), Genista hirsuta (tojo-do-sul), Pistacia lentiscus (aroeira), Rubus spp. (silva), 

Ulex spp (tojo), Foeniculum vulgaris (funcho), Galactites tomentosus (cardo), Halimium spp 

(sargaça), Lavandula pedunculata (rosmaninho), Ditrichia viscosa, Plantago coronopus, várias 

Asteraceas, Boraginaceas; Opuntia maxima (figueira-da-índia), trepadeiras, Aloe vera;  

• Linhas de água – Mentha pulegium (poejo), Trifolium spp (trevo), Thypha dominguensis (tábua-

estreita), A. donax. 

• Zonas urbanas – palmeiras, cedros (Cupressus spp.), catos ornamentais, loendro (Nerium 

oleander). 

 

 

Zona de incultos, junto a estradas existentes, dominada por herbáceas rasteiras e Asteraceas 

 

 

Zona de pinhal (P. pinaster), com arbustos de P. lentiscus e vegetação herbácea (Asteraceas,  

Boragineaceas, gramíneas, etc) 
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Oliveiras dispersas (delimitando terrenos agrícolas), com espécies herbáceas 

 

 

Sebe de figo-da-índia, junto a estrada existente 

FIG. IV. 40 – Exemplos de Flora Existente na Envolvente do Corredor das Duas Soluções da Circular de Olhão 

 

 

9.5 - HABITATS NATURAIS  

No que respeita ao troço que atravessa o PNRF, seria de esperar a ocorrência de florestas de pinheiro 

bravo e pinheiro manso, que dominam a paisagem sul do país e que têm a função de estabilizar as areias, 

por estarem adaptadas aos solos arenosos e aos ventos fortes e carregados de sal. Sob esta vegetação 

arbórea, é costume encontrar espécies arbustivas e herbáceas características da mata mediterrânica 

original, tais como tojos Ulex argenteus ou Stauracanthus boivinii, alecrim Rosmarinus officinalis e 

rosmaninho Lavandula stoechas. 

 

No entanto, como já foi referido, esta zona já se encontra muito alterada pela presença humana, sendo este 

troço inicial a poente ocupado por áreas agrícolas (pomares e culturas de sequeiro), estufas, áreas urbanas 

e uma pequena área de vegetação rasteira em terrenos agrícolas em pousio (FIG. IV. 41). 
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FIG. IV. 41 – Habitats/Biótopos existentes no troço inserido no limite do PNRF 

 

Com base nos levantamentos realizados, não foram identificados quaisquer habitats de valor. 

 

Na Carta de Uso do Solo / Habitats (FIG. IV. 11) e com base nos levantamentos de campo realizados, foram 

assim identificados na área de estudo os biótopos/habitats a seguir indicados: 

 

• Áreas Agrícolas 

As áreas agrícolas são o biótopo dominante na área de desenvolvimento de ambas as soluções da Circular 

de Olhão, correspondendo a culturas permanentes (pomares tradicionais e de citrinos) (Foto 38) e a zonas 

de pastagens. Existem igualmente algumas áreas de estufas. 

 

As áreas agrícolas não apresentam assim um subcoberto desenvolvido, sendo um biótopo com reduzida 

riqueza ecológica, estando constantemente a ser intervencionado, dominando espécies de carácter ruderal 

e de ampla distribuição. 

  

Solução A 

Solução B 
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Foto 38 – Áreas Agrícolas (culturas permanentes) 

 

• Área florestal 

As manchas florestais ao longo do corredor são sobretudo de pinhal bravo e manso. Ocorrem alguns 

eucaliptos pontuais.  

 

Estas áreas florestais são sujeitas a intervenções periódicas, pelo que a vegetação secundária não é muito 

relevante, sendo composta essencialmente por espécies rasteiras e arbustivas. 

 

 
Foto 39 – Pinhal bravo e manso 

 

 

• Matos e zonas de vegetação rasteira 

Este biótopo ocorre em várias zonas do traçado, sobretudo associado às zonas de floresta de pinhal, nos 

taludes das áreas agrícolas ou estradas existentes e intercalados com as áreas agrícolas. 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

224

 

Nas zonas de vegetação rasteira, estas caracterizam-se por ser desprovidas de coberto arbóreo, dominada 

por vegetação herbácea das famílias Asteracea, Liliaceae, Poaceae e Fabaceae típica de terrenos 

perturbados. 

 

As formações arbustivas são pouco frequentes na área de estudo e encontram-se relativamente 

degradadas. Este biótopo é assim constituído essencialmente por gramíneas; Cistus albidus, Lavandula 

penduculata, Ulex sp, Ceratonia siliqua, Pistacia lenticus, Opuntia maxima, etc. 

 

 

 
Foto 40 – Alguns exemplos de zonas de vegetação rasteira e de matos ao longo do traçado em avaliação 

 

 

• Plano de água / Galeria Ripícola 

As linhas de água de maior relevância (Ribeira de Bela Mandil e Ribeira de Marim) ocorrem paralelas ao 

traçado ao início e fim do traçado, não sendo intersetadas por nenhuma das soluções. 

 

São essencialmente ribeiras torrenciais, fortemente ruderalizadas caracterizadas pela presença 

predominante de canavial (Arundo donax) e silvas (Rubus sp.) A composição deste biótopo identificado na 

área de estudo é bastante uniforme, estando ausentes espécies características das linhas de água desta 

região e denotando uma forte intervenção humana. 
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• Áreas artificializadas 

Refere-se a ocorrência de várias áreas impermeabilizadas ao longo do traçado, correspondentes a 

pequenas povoações e habitações dispersas, inseridas em herdades agrícolas, algumas áreas de indústria 

(serviços e extrativa) para além da rede viária (estradas alcatroadas e caminhos de terra batida), que 

atravessam toda esta área de estudo. 

 

Em termos mais específicos de descrição para cada uma das Soluções, verifica-se a seguinte situação: 

 

• Solução A – No essencial esta solução irá atravessar maioritariamente áreas agrícolas. Em troços 

onde não haja caminhos já existentes, esta solução atravessa zonas mais naturalizadas nos 

seguintes trechos: 

 Trecho 1 - Antes da ligação A.B.1, atravessa uma pequena extensão de áreas de 

vegetação rasteira; 

 Trecho 1 - A ligação A.B.1 e o trecho da solução paralelo a esta ligação vai sobre zona de 

pinhal; 

 Trecho 2 - Na zona da PI 1A, este trecho passará numa pequena zona de matos; 

 Trecho 4 - O início da ligação A.B.3 atravessa zona de matos, terminando em área agrícola, 

na sua segunda metade; 

• Solução B – Esta Solução acompanha mais as estradas e caminhos já existentes Do mesmo modo 

que na solução anterior, identificam-se os trechos onde esta solução atravessa as zonas mais 

naturalizadas, sempre que fora dos caminhos já presentes: 

 Trecho 1 - A ligação B.A.1, atravessa uma pequena extensão de pinhal, bem como o trecho 

da solução paralelo a esta ligação; 

 Trecho 2 - A rotunda B.1 incidirá sobre zona de pinhal bravo e a rotunda B.2 sobre zona de 

vegetação rasteira; 

 Trecho 2 - Da rotunda B.2 até cerca do km 2+100, o traçado atravessa zona de vegetação 

rasteira; 

 Trecho 4 - A seguir à rotunda B.5, o início do traçado da solução, bem como o início da 

ligação A.B.3, percorre uma pequena área de vegetação rasteira, sendo que a restante 

extensão atravessa zonas agrícolas 

De um modo geral, e face aos biótopos identificados, de elevada antropização e degradação, não se 

verificam diferenças significativas a nível ecológico para as duas soluções. 
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9.6 - FAUNA 

9.6.1 - ENQUADRAMENTO 

Conforme já foi referido anteriormente, o projeto apenas interseta o limite norte do Parque Natural da Ria 

Formosa, no trecho poente e nascente do projeto. As espécies mais relevantes estão associadas à ria, 

sobretudo de avifauna, onde se incluem numerosas espécies consideradas ameaçadas. Nas espécies 

terrestres, ocorrem espécies de distribuição comum, como a lontra Lutra lutra, o sacarrabos Herpestes 

ichneumon, a geneta Genetta genetta, a fuinha Martes foina, o texugo Meles meles e a raposa Vulpes 

vulpes. Destaque ainda para o camaleão Chamaeleo chamaeleon, espécie ameaçada de extinção e cuja 

distribuição em Portugal está confinada ao litoral do Sotavento do Algarve, nos pinhais da orla continental e 

nas ilhas-barreira. 

 

Em termos dos habitats existentes na zona do traçado da Circular de Olhão, verifica-se, na sua envolvente 

próxima, uma cobertura dominada por áreas agrícolas de culturas permanentes, algumas áreas de pinhal e 

zonas de matos e vegetação rasteira. Para além disso, apresenta várias zonas edificadas e rodovias. 

 

Constitui por isso um local com características para espécies mais generalistas e adaptáveis a este tipo de 

ecossistemas menos naturalizados. 

 

A lista de espécies faunísticas, apresentada no ANEXO 7 do Tomo 3 – Anexos foi elaborada com base em 

guias de especialidade, disponibilidade de habitat favorável na área em estudo e sua envolvente, recurso a 

especialistas e levantamentos de campo de confirmação.  

 

Em relação aos anfíbios e répteis, foi utilizada a informação disponível no Atlas dos Anfíbios e Répteis de 

Portugal (Loureiro et al., 2010).  

 

Relativamente aos vertebrados voadores, para além dos levantamentos de campo realizados, à informação 

relativa às espécies de aves detetadas nas quadrículas abrangidas pelo projeto em estudo do novo Atlas 

das Aves Nidificantes em Portugal (2008) e no caso dos morcegos ao novo Atlas dos Morcegos de Portugal 

Continental (2013). Foi usada ainda a informação cartográfica que acompanha o Manual de apoio à análise 

de projectos relativos à implementação de infra-estruturas lineares (ICNB 2008). 
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No caso dos mamíferos, utilizou-se o Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e 

Madeira (1999) e a consulta ao Atlas de Mamíferos de Portugal, da Universidade de Évora (http://atlas-

mamiferos.uevora.pt/). 

 

A informação disponibilizada corresponde às quadrículas UTM 10x10 km 29SPA09, e 29SPB00 que incluem 

não só a área de implantação direta do projeto, como a sua envolvente. Sendo a área do projeto de 

dimensão muito inferior à dimensão das quadrículas, a ocorrência real das espécies é confirmada pelos 

levantamentos de campo no local, quer em termos de visualização de indivíduos ou vestígios, quer na 

ocorrência de habitats adequados para as espécies referenciadas. 

 

 

9.6.2 - ANFÍBIOS 

A detetabilidade das espécies deste grupo animal apresenta um grau de dificuldade elevado, uma vez que 

estas comunidades apresentam grandes variações de atividade ao longo do seu ciclo anual ao longo do seu 

ciclo anual, podendo algumas espécies apresentar um período de hibernação ou estivação. 

 

As comunidades de anfíbios apresentam uma maior atividade durante os meses de Inverno e Primavera. A 

comunidade de anfíbios potencialmente presente na área em estudo é de prever que esteja associada aos 

locais favoráveis em termos de humidade, que não atravessam a área de estudo, mas existem na sua 

envolvente. 

 

Como se pode observar no ANEXO 7 do Tomo 3 – Anexos, 7 espécies potencialmente existentes 

apresentam o estatuto de “Pouco Preocupante” e uma não foi ainda avaliada.  

 

Das espécies potencialmente ocorrentes, três figuram no Anexo II da Convenção de Berna – sapo-de-unha-

negra (Pelobates cultripes), sapo-corredor (Bufo calamita) e rela-meridional (Hyla meridionalis) - e quatro no 

Anexo III do mesmo documento – salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl), tritão-de-ventre-

laranja (Triturus boscai), sapo-comum (Bufo bufo) e rã-verde (Rana perezi). 

 

O sapo-de-unha-negra, o sapo-corredor e a rela-meridional estão inseridos no Anexo B-IV do Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de abril, pelo que são consideradas espécies animais de interesse comunitário que 

exigem proteção.  
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O sapo-de-unha-negra encontra-se fortemente associado a locais de solo pouco compactado, como zonas 

arenosas, dunas costeiras, campos de cultivo, pastagens e zonas planálticas. Reproduz-se em pequenos 

charcos temporários ou permanentes, estes com abundante vegetação aquática (Almeida et al., 2001). O 

sapo-corredor ocupa habitats muito diversificados, incluindo zonas de montanha e locais abertos, estando 

associado a pequenos charcos temporários de reduzida profundidade (Almeida et al., 2001). A rela-

meridional ocorre em zonas húmidas com abundante vegetação, normalmente próximo de charcos, cursos 

de água, pântanos, lagos e lagoas (Almeida et al., 2001). 

 

A presença de habitats agrícolas na envolvente do traçado da Circular de Olhão pode constituir um biótopo 

para estas espécies, mas não é expectável que as mesmas ocorram no traçado de implantação direta de 

qualquer das soluções em avaliação, incluindo as interligações. 

 

Nos levantamentos de campo não foram detetados indivíduos. 

 

 

9.6.3 - RÉPTEIS 

A recolha de informação relativa aos répteis de ocorrência potencial na área em estudo mediante 

observação direta e análise dos elementos bibliográficos disponíveis permitiu listar 14 taxa (ANEXO 7 do 

Tomo 3 – Anexos). 

 

Como se pode constatar, a maioria das entidades taxonómicas inventariadas são consideradas espécies 

“Pouco Preocupantes” em Portugal, com exceção do cágado-de cágado-de-carapaça-estriada (Emys 

orbicularis) com estatuto de “Em Perigo”, a osga-turca (Hemidactylus turcicus), com estatuto de “Vulnerável” 

e da lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus), com estatuto de “Quase Ameaçado”. 

 

O cágado-de-carapaça-estriada ocorre em habitats dulçaquícolas ou de água salobra, permanentes ou 

temporários, tais como charcos, represas, rios e ribeiros (Almeida et al., 2001). Não é expectável a sua 

ocorrência na área de implantação direta de qualquer uma das soluções. 

 

A osga-turca está associada a áreas urbanas e rurais. Ocorre em locais pedregosos com rochedo, paredes, 

muros de pedra, ruínas e casa habitadas, mas também em troncos e outros abrigos (Almeida et al., 2001). 
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A lagartixa-do-mato-ibérica ocorre em áreas secas e abertas, preferencialmente em solos arenosos ou 

pouco compactados, com cobertura arbustiva baixa mais ou menos dispersa (Almeida et al., 2001).  

 

Ambas as espécies podem ocorrer nas área edificadas que ocorrem ao longo do traçado, bem como nas 

áreas de matos e vegetação rasteira e nas áreas de pinhal que ocorrem ao longo do traçado. 

 

Das espécies listadas, seis figuram no Anexo II da Convenção de Berna – cágado-comum (Mauremys 

leprosa), cágado-de-carapaça-estriada, camaleão-comum (C. chamaeleon), sardão (Lacerta lepida), fura-

pastos (Chalcides striatus) e cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis), pelo que os seus habitats se 

encontram estritamente protegidos. As restantes espécies figuram no Anexo III do mesmo documento. 

 

O cágado-comum, o cágado-de-carapaça-estriada, o camaleão e a cobra-de-ferradura encontram-se ainda 

incluídos no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro sendo que as duas primeiras 

figuram ainda no Anexo B-II do mesmo diploma legal. 

 

A maioria das espécies pode ocorrer nos biótopos da envolvente, podendo atravessar o corredor de 

implantação dos traçados de ambas as soluções. Nos levantamentos de campo foram apenas detetadas 

lagartixas-do-mato e osgas. 

 

 

9.6.4 - AVIFAUNA 

Para este grupo estão referenciadas 64 espécies avifaunísticas com ocorrência potencial na área em estudo 

(ANEXO 7 do Tomo 3 – Anexos). 

 

Algumas das espécies listadas estão associadas a biótopos aquáticos e palustres e a sistemas dunares 

sendo, devido à reduzida disponibilidade de habitat ao longo da área em estudo, pouco provável a sua 

ocorrência. 

 

Relativamente ao local de implementação do projeto e envolvente próxima, durante os trabalhos de campo 

foram referenciadas 9 espécies, todas com estatuto de “Pouco Preocupante”. 

 

Das espécies indicadas, 12 pertencem ao Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro 

(espécie de interesse comunitário) cuja conservação requer a designação de Zonas de Proteção Especial, e 

8 pertencem ao Anexo D (espécies cinegéticas) do mesmo diploma legal. 
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É referenciada na bibliografia a ocorrência de ninhos ou observações de nidificação para várias espécies, 

as quais se encontram descritas no Quadro IV. 38. Destas, apenas 2 espécies apresentam estatuto de 

conservação desfavorável: Lanius senator (Quase Ameaçado) e Porphyrio porphyrio (Vulnerável). 

 

A espécie L. senator frequenta habitats agro-florestais, como montados abertos, mas também olivais, 

pomares, sebes e matas ribeirinhas. A espécie P. porphyrio habita exclusivamente zonas húmidas com 

águas paradas ou lentas, como pauis, lagoas, sapais e albufeiras, com elevada densidade de vegetação 

aquática emergente. 

 

Quadro IV. 38 – Espécies Com Nidificação Confirmada na Área de Estudo  

Apus apus (LC) Lanius senator (NT*) 

Carduelis canabina (LC) Merops apiaster (LC) 

Carduelis carduelis (LC) Motacila flava (LC) 

Carduelis chloris (LC) Passer domesticus (LC) 

Charadrius alexandrinus (LC) Parus major (LC) 

Columba livia (DD) Porphyrio porphyrio (VU*) 

Delichon urbicum (LC) Serinus serinus (LC) 

Fulica atra (LC/LC) Sturnus unicolor (LC) 

Gallinula choropus (LC) Sylvia melanocephala (LC) 

Himantopus himantopus (LC) Turdus merula (LC) 

Hirundo rustica (LC) Upupa epops (LC) 

Fonte: ICNF, 2008 

 

Apenas a primeira espécie apresenta biótopos favoráveis à sua ocorrência quer na zona de implantação do 

traçado, quer na envolvente do corredor (como território de nidificação e alimentação). 

 

De acordo com a cartografia do ICNF do Manual de apoio à análise de projectos relativos à implementação 

de infra-estruturas lineares (ICNB 2008), o troço terminal do lado poente atravessa zonas críticas e muito 

críticas para aves aquáticas, mas face aos biótopos existentes nesta área, não é expectável a ocorrência 

destas espécies. 
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9.6.5 - MAMÍFEROS 

Tendo em conta as condições existentes na área em estudo e envolvente próxima, têm ocorrência potencial 

34 espécies de mamíferos terrestres (ANEXO 7 do Tomo 3 – Anexos), sendo os Quirópteros a principal 

família. 

 

Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, a maioria das espécies de fauna terrestre listadas 

para a área em estudo apresenta estatuto em Portugal de “Pouco Preocupante” e algumas com estatuto 

ainda desconhecido. 

 

Estão referenciadas 6 espécies com estatuto de proteção, nomeadamente o morcego-de-ferradura-pequeno 

(Rhinolophus hipposideros), com estatuto de “Vulnerável”, o morcego-de-ferradura-mourisca (R. mehelyi), 

com estatuto de “Criticamente em Perigo”, o morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), com estatuto de 

“Criticamente em Perigo”, o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), com estatuto de “Vulnerável”, o 

coelho (Oryctolagus cuniculus), com estatuto de “Quase Ameaçado” e o gato-bravo (Felis sylvestris), ambos 

com estatuto de “Vulnerável”. 

 

O morcego-de-ferradura-pequeno abriga-se em edifícios pouco perturbados, caçando em zonas de floresta 

autóctone. Utiliza com menos frequência as zonas agrícolas, podendo também caçar em pequenos espaços 

abertos em zonas de matos e ao longo de galerias ripícolas arbóreas. O morcego-de-ferradura-mourisca 

abriga unicamente em grutas e minas de grandes ou médias dimensões e caça preferencialmente em áreas 

de matos mediterrânicos e zonas ribeirinhas, preterindo as zonas urbanas. O morcego-rato-pequeno abriga-

se em abrigos subterrâneos e edifícios, caçando em estepes, prados e pastagens. O morcego-de-peluche é 

uma espécie exclusivamente cavernícola, habita grutas e minas e raramente em caves e casas. Caça em 

espaços abertos. 

 

Estas espécies poderão ocorrer na zona do traçado, encontrando edifícios abandonados para abrigo e 

território de alimentação. 

 

No âmbito do EIA do anterior procedimento de AIA foi avaliada a ocorrência deste grupo com levantamentos 

direcionados, utilizando deteção de ultra-sons. Os resultados obtidos consistiram na identificação de 

Pipistrellus pipistrellus/Miniopterus schreibersii, na identificação de Pipistrellus pipistrellus, na identificação 

de Miniopterus schreibersii. Foi concluído pelos autores do estudo que não seria expectável que este grupo 

faunístico fosse afetado de forma significativa pela implantação do traçado dada a grande disponibilidade de 

locais de alimentação nas áreas circundantes, mantendo-se para o atual projeto a mesma conclusão. 
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O coelho-bravo constitui uma espécie comum e presente em todo o continente. No entanto, o seu estatuto 

de conservação foi alterado durante o 2º passo de avaliação destas categorias para Portugal, em virtude de 

uma redução significativa (cerca de 30%) dos seus efetivos por variadas causas, justificando-se a adoção 

do estatuto de “Quase Ameaçado” que atualmente detém. 

 

Esta espécie adquire uma importância relevante por constituir uma das presas principais de numerosos 

carnívoros e rapinas. A espécie tende a ser mais frequente em zonas de orla onde exista interligação entre 

culturas, prados e áreas de mato, de modo a que as zonas de alimentação e abrigo sejam próximas. É 

provável a ocorrência desta espécie na área de estudo. 

 

O gato-bravo prefere matagais mediterrânicos, florestas e bosques caducifólios ou mistos e marginalmente 

florestas de coníferas, podendo também ser encontrado em habitats abertos, sempre com uma baixa 

densidade humana, evitando as áreas de agricultura intensiva. Pode encontrar-se igualmente em zonas 

rochosas. Face ao coberto vegetal existente, será muito pontual a sua ocorrência. 

 

Onze espécies pertencem ao Anexo II da Convenção de Berna, sendo que todas as espécies de morcegos 

pertencem igualmente ao Anexo II da Convenção de Bona. Quatro das espécies de morcegos e a lontra 

(Lutra lutra) encontram-se incluídos no Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/13 de 8 de novembro, 

sendo que o gato-bravo inclui-se Anexo B-IV do mesmo diploma legal. 

 

Tal como para a avifauna, existem biótopos disponíveis e adequados para a ocorrência da maioria das 

espécies de mamíferos na envolvente do traçado, com provável atravessamento da zona de implantação 

direta, mas não é expectável a ocorrência de abrigos dada a proximidade das áreas urbanas e agrícolas e 

das estradas existentes. 

 

Durante os trabalhos de campo realizados apenas foram detetadas vestígios de coelho-bravo (Oryctolagus 

cuniculus) e de raposa (Vulpes vulpes). 
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9.6.6 - INVERTEBRADOS (LEPIDOPTERA) 

As referências na literatura sobre este grupo faunístico resumem-se ao estudo da distribuição nacional do 

grupo Lepidoptera por Maravalhas (2003). 

 

No ANEXO 7 do Tomo 3 – Anexos listam-se as 59 espécies potencialmente ocorrentes na área de 

implantação do projeto e o seu estatuto de proteção, em que apenas cinco possuem estatuto de 

conservação mais desfavorável (Em Risco de Extinção), nomeadamente Carcharodus baeticus, Gegenes 

nostrodamus, Tomares ballus, Zizeeria knysna e Cupido lorquinii. 

 

C. baeticus ocorre em prados secos e espaços com vegetação arbustiva, geralmente por entre as rochas. 

G. nostrodamus prefere zonas secas e pedregosas, sempre na margem de pequenas linhas de água e 

pauis que não secam no verão. T. ballus vê-se em zonas cobertas de erva silvestre. Z. knysna surge em 

lugares cálidos na orla de ribeiros e de outros lugares húmidos. C. lorquinii ocorre em carvalhais basófilos e 

em terrenos calcários.  

 

Apenas é provável a ocorrência das primeiras duas espécies. 

 

Não foram observados quaisquer indivíduos durante os levantamentos. 

 

 

9.7 - CONCLUSÕES 

Na sequência da caracterização da situação de referência, verifica-se que a área de projeto é 

maioritariamente ocupada por áreas agrícolas e em menor grau por áreas de matos e vegetação rasteira e 

pequenas manchas de pinhal. Estes habitats constituem na generalidade biótopos adequados para as 

comunidades faunísticas potencialmente ocorrentes. 

 

Em termos de valor florístico, são na generalidade biótopos já muito humanizados e degradados, pelo que 

dominam as espécies mais oportunistas e associadas a características mais ruderais. 

 

Embora limitados às populações mais próximas, os serviços de ecossistemas existentes na área de estudo 

são vários, resultantes da presença das culturas agrícolas, as áreas de pinhal e das linhas de água da 

envolvente. No entanto, a sua degradação e fraco valor ecológico restringe significativamente o benefício 

destes serviços. 
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10 - PAISAGEM 

10.1 - METODOLOGIA 

A paisagem é entendida como a expressão das ações humanas sobre um determinado sistema biofísico, 

constituindo uma entidade mutável. A sua análise implica o conhecimento dos fatores intrínsecos da 

paisagem (de âmbito biofísico, como a geologia, o relevo, os recursos hídricos, entre outros) e dos fatores 

extrínsecos, relacionados com os aspetos de ordem sociocultural que atuam sobre o sistema biofísico e se 

refletem em diferentes formas de apropriação do território, concorrendo para a caracterização da paisagem. 

 

Assim para compreender os aspetos paisagísticos mais relevantes da zona de intervenção do projeto, 

recorreu-se a uma metodologia de análise visual baseada nos parâmetros de qualidade e de absorção 

visual, no sentido de se identificar a sensibilidade da paisagem em causa e assim avaliar o impacte da 

introdução de novos elementos na paisagem. 

 

A área de estudo foi definida com base nos critérios de acuidade visual e de forma, constituindo um “buffer”, 

equidistante, em torno do projeto, com a dimensão de 3 km, respeitando assim o valor padrão normalmente 

reconhecido para os limites de acuidade visual (3-4 km). 

 

Nesta área procedeu-se em seguida ao estudo dos elementos visuais condicionantes da paisagem, de 

forma a definir e fundamentar a definição de unidades de paisagem, elaboradas e pormenorizadas a partir 

do estudo efetuado para Portugal Continental (Cancela D’Abreu et al., 2002), do seu valor cénico e 

qualidade visual, bem como a determinação da sua sensibilidade e capacidade de absorção visual face às 

alterações decorrentes da construção e exploração do projeto e, assim, permitir a identificação e avaliação 

dos impactes visuais previsíveis. 

 

 

10.2 - CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO 

O projeto localiza-se no concelho de Olhão, em território das freguesias de Pechão e Quelfes, tratando-se 

de uma circular à cidade de Olhão, em alternativa ao troço da EN125 que a atravessa. 

 

O projeto inicia-se ao km 111+500 da EN125, na zona de Torrejão, a poente da cidade de Olhão, 

atravessando depois uma zona a norte da cidade, de caráter agrícola e onde se mistura uma ocupação 

urbana dispersa. Termina ao km 116+100 também da EN125, já a nascente de Olhão, numa rotunda 

existente a sul de Quelfes, junto à Zona Industrial de Marim. 
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A zona, que revela um relevo plano formado por materiais sedimentares, é caraterizada por apresentar, na 

parte mais a poente da cidade, áreas agrícolas com culturas de regadio onde proliferam estufas e áreas 

agrícolas exploradas em regime intensivo. À medida que se avança para nascente, a agricultura mais 

intensiva perde expressão, dando lugar aos pomares tradicionais do Barracal Algarvio a uma policultura em 

torno das habitações, onde alternam hortícolas, pomares de citrinos, figueiras, alfarrobeiras, oliveiras e 

amendoeiras.  

 

A agricultura é assim a ocupação predominante, coexistindo contudo várias outras ocupações, 

nomeadamente a urbana, traduzida na ocorrência de alguns aglomerados de dimensão variada (Bela-

Mandil, Belmonte, Brancanes, Montemor, Piares e Bairro Novo) ou então casario disperso inserido nas 

áreas agrícolas, e ainda áreas industriais. 

 

A parte inicial da Circular de Olhão, e tendo em conta a sua inserção na EN125 a poente de Olhão, é 

abrangida pelo limite norte da Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa (“Área Terrestre – 

Proteção Complementar I”), correspondente a “áreas de enquadramento, transição ou amortecimento dos 

impactes ambientais relativamente às áreas de proteção parcial, onde se pretende compatibilizar a 

intervenção humana e o desenvolvimento social e económico local com a manutenção do estado de 

conservação favorável dos habitats e das espécies da flórea e da fauna, a valorização da paisagem e outros 

objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade”. Esta área corresponde aos cerca de 400 m 

iniciais da Solução A e aos cerca de 500 m iniciais da Solução B, em que o traçado se posiciona sobre vias 

existentes que serão adaptadas, de modo a com isso ir de encontro ao que o regulamento do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural permite em termos de infraestruturas viárias.  

 

De referir também ainda que o PDM de Olhão tem reservado um corredor com 400 m de largura para o 

desenvolvimento desta via, constando o mesmo das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes e no 

qual se procurou desenvolver o alinhamento das soluções alternativas propostas em conjugação com as 

orientações do regulamento do Parque para a parte inicial do projeto.  

 

Para identificar e salientar os aspetos paisagísticos mais relevantes do relevo da área onde irá ser 

implantado o projeto, procedeu-se à sua análise e caracterização com base na Carta Militar de Portugal – 

IGeoE, folha n.º 607 - Moncarapacho – (Esc. 1/25.000 e suporte informático), fotografia área e 

reconhecimento de campo. 

 

A cartografia que se elaborou com o objetivo de realçar os aspetos morfológicos mais relevantes presentes 

na área em estudo, recorreu a meios informáticos, tendo-se criado o modelo digital de terreno com um pixel 

de 5 metros. 
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Nesse sentido elaborou-se a seguinte cartografia temática: 

• Hipsometria, com as zonas compreendidas entre cotas significativas para a caracterização 

morfológica da zona (FIG. IV. 42), tendo para o efeito sido definidas classes com uma reduzida 

amplitude (5 m), dado o grande aplanamento do relevo na zona. 

• Declives, em classes que permitem identificar o(s) tipo(s) de relevo presente(s) (FIG. IV. 43), 

definindo-se as seguintes classes: 

− < 5%; (relevo plano)  

− 5 – 15% (relevo moderado); 

− 15 – 45% (relevo inclinado). 

 

Da análise destas figuras verifica-se que a área do projeto corresponde a uma área de relevo aplanado (de 

altitudes a variar entre os 5 e os 40 m, aproximadamente), fortemente dissecada pela ação erosiva posterior 

ao levantamento das serras localizadas mais a Norte, onde o relevo é mais acentuado, com destaque para 

o cabeço da Senhora de Monte Figo (410 m). 

 

A zona do projeto enquadra-se mais concretamente na interligação entre a planície aluvial costeira que se 

estende a sul, de relevo muito plano, e os suaves relevos com montes de cumes arredondados da frente 

meridional das serras calcárias, onde as cotas se aproximam dos 100 metros.  

 

Muito esporadicamente, encaixados e cortando estes materiais, surgem os vales de algumas linhas de 

água, de direção N-S, representados pela ribeira de Bela-Mandil, a oeste do início do projeto e a ribeira de 

Marim, a nascente do fim do projeto, mas cujas cotas não são suscetíveis de criar entalhes com variação 

altimétrica significativa no terreno, sendo contudo visíveis na cartografia com a formação de vales largos e 

aplanados. 

 

Toda a área se insere na quase totalidade na classe de declives inferiores a 5% (FIG. IV. 43), reveladora de 

um relevo plano. Apenas mais localizadamente se verificam áreas de declive moderado (5 – 15%), 

nomeadamente na área mais a norte e a nascente, onde o relevo tem também maiores altitudes. 
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10.3 - UNIDADES DE PAISAGEM 

Como base para a definição das unidades de paisagem presentes na área em análise importa ter em 

consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem. 

 

Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma área heterogénea de 

território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes que se repetem através dela de forma 

semelhante" (Forman, R.T.T e Godron, M. 1986, p.11) e que é “resultante da combinação entre a natureza, 

as técnicas e a cultura do homem” (Pitte, J.R. 1983). 

 

Como unidade de paisagem considera-se "uma área que pode ser cartografada, relativamente homogénea 

em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico, cujos limites são determinados por alterações em 

uma ou mais dessas características" (Naveh e Lieberman (1994, p. 208)). 

 

Em termos de enquadramento regional, a bacia visual da zona de intervenção abrange, de acordo com o 

estudo elaborado pela Universidade de Évora, para a Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu et al. 2004)(3), as unidades de paisagem designadas por 

Barrocal Algarvio (125), Litoral do Centro Algarvio (126) e Ria Formosa (127), todas elas pertencentes 

à região do Algarve. 

 

Estas unidades, definidas a uma escala reduzida (escala 1:250 000), permitem o enquadramento da área 

de influência visual do projeto. Contudo, a uma escala de maior detalhe, a análise da área de estudo requer 

uma definição de maior pormenor para as zonas mais próximas do projeto. Nesse sentido, tendo por base a 

fotografia aérea e o reconhecimento de campo, definiram-se as seguintes unidades da paisagem a que 

acresce ainda uma subunidade que se individualizou no contexto de uma das unidades de paisagem: 

 

 Unidade de Paisagem – Campina de Olhão  

Subunidade de Paisagem – Núcleo urbano de Olhão 

 Unidade de Paisagem – Barrocal Algarvio  

 Unidade de Paisagem – Ria Formosa 

  

                                                      
 
(3) – Cancela d’Abreu, A. et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. 
Volume IV. DGOTDU., Lisboa. 
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A área de estudo desenvolve-se na envolvente ao tecido urbano de Olhão, numa área agrícola com uso 

urbano disperso, onde coexistem dois sistemas produtivos: o sistema produtivo de Campina, nas áreas 

planas irrigadas da freguesia litoral de Pechão, com a horticultura e a citricultura como culturas dominantes; 

e o sistema do Barrocal, nas áreas de sequeiro interiores da freguesia de Quelfes. Para sul e já mais 

afastado ocorre a unidade que se designa por Ria Formosa com as suas zonas lagunares e salínicolas.  

 

As unidades e subunidades da paisagem referidas encontram-se cartografadas na Carta das Unidades de 

Paisagem (FIG. IV. 44), apresentando-se de seguida uma descrição de cada uma delas. 

 
FIG. IV. 44 – Unidades de Paisagem  

 

 Unidade de Paisagem Campina de Olhão 

Esta unidade de paisagem abrange o território que se estende sobre a baixa aluvionar onde se desenvolve 

o núcleo urbano de Olhão, mas que pelo seu carater foi dela individualizado como subunidade. Esta 

unidade é delimitada a norte pelo Barrocal e a sul pela ampla Ria Formosa e corresponde às áreas poente e 

nascente do projeto onde o traçado da Circular se articula com a EN125. 
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O relevo aplanado aliado à maior fertilidade dos solos e disponibilidade hídrica potencia uma exploração 

agrícola intensiva, constituída por pomares de citrinos, estufas e culturas de regadio. Estas parcelas 

multiplicam-se pelo território imprimindo um mosaico de cores e texturas à paisagem. 

 

Nesta unidade coexiste ainda uma ocupação urbana dispersa (e por vezes industrial), que fruto da elevada 

pressão urbana se traduziu no crescimento do núcleo urbano de Olhão para as áreas envolventes, 

materializando novos bairros periféricos de reduzida qualidade urbanística, distribuídos de forma aleatória, e 

conduzindo a uma desorganização do espaço.  

 

Apesar da ocupação agrícola, predominante nesta unidade, determinar uma fraca absorção do território que 

face a sua elevada qualidade implica uma elevada sensibilidade, considera-se que a forte 

compartimentação do território aliado a um relevo plano funcionará como um obstáculo ao alcance visual, 

tornando a implantação de uma nova infraestrutura na paisagem menos suscetível visualmente. 

 

 

 
Foto 41 – Aspetos Gerais da Ocupação da Unidade Campina de Olhão 

 

 Subunidade de Paisagem Núcleo Urbano de Olhão 

Esta subunidade corresponde ao território ocupado pela cidade de Olhão, que se diferencia da envolvente, 

pela manifesta artificialização do terreno camuflando as características intrínsecas do território. 
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A cidade de Olhão, antes uma pequena vila piscatória, apresenta atualmente um crescimento 

descaracterístico reduzindo irreversivelmente a qualidade visual da paisagem e apresentando globalmente 

uma moderada qualidade. 

 

O crescimento periférico da cidade de Olhão, invadindo o território de forma aleatória, para além de conferir 

à paisagem um aspeto caótico, conduz ao abandono das parcelas adjacentes anteriormente ocupadas por 

agricultura, fomentando a propagação de áreas residuais degradadas de reduzida qualidade visual que face 

a uma moderada absorção determinam um reduzida suscetibilidade à introdução de um novo elemento. 

 

 

 Unidade de Paisagem do Barrocal 

Esta unidade que envolve a Campina de Olhão por norte, abrange a parte central dos traçados, onde o 

relevo é mais movimentado e que para norte vai constituindo uma sucessão de patamares que ascendem 

até à Serra de Monte Figo, relevo cársico, de orografia mais vigorosa.  

 

As características de Barrocal Algarvio estão presentes nesta unidade, quer através da cor da terra 

(vermelha), mas também na dispersão dos pomares tradicionais de alfarrobeiras, amendoeiras, laranjeiras e 

figueiras. 

 

Nesta unidade surgem núcleos urbanos de características mais rurais, denunciando a sua génese de 

aglomerado com base económica associada à atividade agrícola, mas também coexistem já aglomerados 

/urbanizações marcadamente urbanos como a Quinta do Major. 

 

A predominância desta ocupação confere a esta unidade uma qualidade moderada, sendo elevada nas zonas 

em que se deteta uma menor humanização, e consequentemente, uma maior densidade de vegetação 

tradicional. A qualidade reduzida da paisagem corresponde essencialmente a zonas ocupadas por indústria 

e equipamentos, a áreas de crescimento urbano disperso e descaracterizado e a zonas ruderais que 

ocupam os outrora campos agrícolas, agora abandonados. 

 

Relativamente à absorção visual, a ondulação do território aliada à proliferação de pomares determina uma 

absorção visual maioritariamente moderada a elevada, consoante a densidade de distribuição das árvores. 

 

A sensibilidade apresenta-se muito variada, com predominância de reduzida suscetibilidade, produto de 

uma moderada qualidade face a uma elevada absorção. 
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Foto 42 – Aspetos Gerais da Ocupação da Unidade Barrocal 

 

 

 Unidade de Paisagem Ria Formosa 

Esta unidade surge representada a sul da área de estudo, numa área em que a gradual transição das 

salinas para o sapal denuncia o início da Ria Formosa. 

 

 
Foto 43 – Aspeto Geral da Ocupação da Unidade Ria Formosa 

 

A ria composta por sapais, cordões arenosos e canais, assume-se como uma área natural de elevada 

importância florística e faunística, com grande interesse ao nível da conservação da biodiversidade. Este 

ecossistema de grande importância ecológica e enorme fragilidade confere a esta unidade uma elevada 

qualidade cénica. Por sua vez os tanques e as salinas diversificando a matriz paisagem têm uma elevada 

importância cultural mantendo a identidade e os sistemas de referência desta paisagem. 

A inexistência de volumes que se assumam como obstáculo ao alcance visual neste território determina que 

qualquer elemento exógeno se assuma como uma intrusão visual significativa. A reduzida absorção visual 

face à elevada qualidade cénica desta paisagem resulta numa elevada suscetibilidade desta unidade à 

introdução de novos elementos. 
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10.4 - CARACTERIZAÇÃO VISUAL DA PAISAGEM 

10.4.1 - QUALIDADE VISUAL 

A paisagem, para além da realidade cénica e geográfica, comporta uma vertente cultural que não pode 

deixar de ser considerada como fator de qualificação do espaço.  

 

Sendo a paisagem o resultado da interação entre as caraterísticas biofísicas, geomorfológicas, climáticas, 

etc. presentes num determinado território e as ações que sobre ele o Homem processa, reveste-se do maior 

interesse a sua caraterização bem como a análise da compatibilização entre os usos presentes e/ou 

previstos e as especificidades da base de suporte dessas atividades, já que a qualidade visual de uma 

determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois fatores. 

 

Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não é um bem 

inesgotável nem se mantém inalterável face às ações humanas que se processam sobre o território, importa 

que, em Estudos de Impacte Ambiental, este aspeto seja analisado, quantificado e incluído como mais um 

parâmetro a ponderar no conjunto dos recursos biofísicos. 

 

Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem tenha sempre um caráter mais ou menos 

subjetivo analisaram-se e valoraram-se, de forma desagregada, alguns dos aspetos normalmente utilizados 

em estudos de paisagem e que constituem os seus componentes naturais e estruturais. 

 

A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos quais se atribui uma 

determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a subjetividade inerente à análise do seu valor 

cénico da paisagem. 

 

Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (FIG. IV. 45) recorreu-se a informação constante 

na cartografia temática elaborada para a área em estudo, bem como ao reconhecimento de campo 

efetuado. 

 

Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se primeiramente os seguintes parâmetros: 

 Relevo; 

 Uso do Solo. 
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Relativamente ao relevo, e de acordo com o comummente aceite em estudos de paisagem, considera-se 

que as paisagens com qualidade visual mais elevada se encontram relacionadas com relevos mais 

vigorosos, enquanto as paisagens de menor qualidade visual correspondem a zonas de menor diversidade 

morfológica. 

 

No que se refere ao uso do solo considerou-se que as áreas com qualidade visual de valor mais elevado 

correspondem às culturas permanentes características da região (pomares), às áreas de pinhal manso e de 

vegetação esclerófita e ainda às áreas húmidas e costeiras associadas à Ria Formosa. 

 

O valor mais baixo foi atribuído às áreas industriais que estão normalmente associadas a impactes visuais 

de sinal negativo, dado que as mesmas possuem elementos estruturais que se desajustam muitas vezes 

em termos de volumetria e valor cénico dos outros elementos existentes na paisagem envolvente. Foi ainda 

atribuído um valor baixo de qualidade visual aos espaços canais e um pouco mais elevado às áreas 

urbanas, áreas de pinhal bravo e matos.  

 

Quadro IV. 39 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

Parâmetro Analisado 
Valor para ponderação 

(-1) (1) (2) (3) (4) 

Relevo 
Plano (0 a 5º)       

Moderado a Inclinado (5 a 25º)      

Uso do Solo 

Área urbana consolidada      

Área urbana descontinua      

Área industrial / comercial      

Industria extrativa      

Espaço canal      

Área agrícola (culturas temporárias)      

Área agrícola (culturas permanentes / 
pomar)      

Pinhal (bravo)      

Pinhal (manso)      

Vegetação esclerófita      

Matos      

Sapais, salinas, praias, dunas e 
areais costeiros     

 

Parâmetros corretivos 

Parque Natural da Ria Formosa       
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A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resultou assim do cruzamento dos valores constantes no quadro 

anterior e da agregação desses resultados em três classes, de acordo com os escalões indicados no 

Quadro IV. 40. 

 

Quadro IV. 40 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem 

Ponderação Qualidade Visual da Paisagem 

<6 Baixa 

6-7 Média 

>7 Elevada 

 

Da análise da cartografia elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se que a área do projeto 

apresenta maioritariamente qualidade visual moderada nas zonas onde a ocupação do território é 

predominantemente agrícola com preservação das estruturas naturais da paisagem, sendo baixa nas zonas 

onde as áreas urbanas e industriais se imiscuem no território a par de áreas agrícolas com culturas 

temporárias ou matos., que correspondem no essencial às áreas de crescimento urbano disperso e 

descaracterizado onde proliferam áreas ruderais geradas pelo abandono agrícola, com destaque para a 

zona mais próxima de Olhão, assim como as zonas industriais que por vezes lhes estão associadas.  

 

A qualidade elevada encontra-se sobretudo associada às áreas mais naturais de sapais e salinas da Ria 

Formosa que conferem à paisagem uma elevada riqueza visual. Salienta-se que para além do valor cénico 

que estas ocupações conferem à paisagem, acresce o seu valor ecológico e cultural. 

 

 

10.4.2 - CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL 

Por capacidade de absorção visual, entende-se a maior ou menor aptidão que uma paisagem possui para 

integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as suas qualidades visuais. 

 

A Carta de Capacidade de Absorção Visual (FIG. IV. 46) elaborada considera a sobreposição das bacias 

visuais geradas a partir de potenciais locais com vista sobre o projeto, definidos com base na topografia.  

 

Esta carta permite assim definir as zonas em torno da área de implantação do projeto com potencial maior 

capacidade de visualização do mesmo. 
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As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o observador: 

 2 m de altura; 

 360º no plano; 

 90º a -90º na vertical; 

 Raio de 3 000 m. 

 

Consideraram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade visual, os que estão assinalados na  

FIG. IV. 46, e que representam os núcleos com observadores mais próximos e/ou localizados em pontos 

topograficamente mais elevados.  

 

Para além destes pontos de visualização, num total de 16, foram também consideradas as infraestruturas 

lineares mais importantes, não como pontos mas como linhas de visualização, e que correspondem às 

seguintes situações: 

 Rodovias – EN 2-6, EN125, EM522, EM516-3, EM398, EM 1325 e outros 4 caminhos municipais; 

 Ferrovias – Linha do Algarve; 

 Povoações – 16 povoações  

 

Em termos de ponderação, para a sobreposição das bacias visuais, e considerando que uma linha 

corresponde a um número infinito de pontos, atribui-se peso 2 às bacias visuais geradas a partir das 

infraestruturas lineares e peso 1 às bacias geradas a partir de locais de potenciais observadores. 

 

Em termos de classificação da Capacidade de Absorção Visual foram consideradas três classes  

(Quadro IV. 41) definidas em função da sobreposição de bacias visuais: 

 

Quadro IV. 41 – Classificação da Capacidade de Absorção Visual 

Sobreposição de Bacias Visuais Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

< 9 Elevada 

9-16 Média 

> 16 (até 33) Baixa 

 

É de salientar que esta análise é baseada exclusivamente na morfologia do terreno, não integrando a 

vegetação do andar arbóreo e elementos construídos, o que poderá originar zonas com menor capacidade 

de absorção do que as realmente existentes.  
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Efetivamente as bacias visuais geradas apenas com base no modelo digital do terreno são, à partida, 

bastante mais amplas do que se verifica na realidade e no terreno, uma vez que a vegetação e os 

elementos construídos constituem limites visuais que tornam não visíveis áreas que quando se considera 

exclusivamente a morfologia ficam englobadas na bacia visual gerada a partir de um determinado ponto. 

 

Da análise da cartografia, elaborada de acordo com a metodologia descrita, verifica-se que a área do 

projeto apresenta uma grande sobreposição de bacias visuais com uma capacidade de absorção visual 

maioritariamente média a pontualmente baixa, decorrente da sua localização numa zona aberta, de 

relevo plano e suscetível de visualização por observadores permanentes das áreas habitadas mais 

próximas e observadores que circulem nas várias vias que circundam o local.  

 

Importa contudo referir que o uso do solo na envolvente ao local do projeto será um aspeto importante a 

considerar na avaliação efetiva de impactes, relacionado com a ocupação agrícola e florestal da envolvente 

ao local de implantação do projeto que associado ao carater aplanado do relevo se traduz numa 

possibilidade de visualização, mas de curto alcance. 

 

 

10.4.3 - SENSIBILIDADE VISUAL 

O conceito sensibilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de afetação de uma 

paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, varia na razão inversa da capacidade de 

absorção visual o que significa, à partida, que quanto maior for a sobreposição de bacias visuais de um 

determinado espaço e portanto, de um maior número de recetores, maior será a sua sensibilidade. Não 

totalmente independente deste princípio, em simultâneo e de forma geral, quanto maior a qualidade visual 

de determinada paisagem, maior será também a sua sensibilidade. 

 

O cruzamento das características de absorção e de qualidade visual, derivadas das características 

intrínsecas e extrínsecas da paisagem já analisadas, permite identificar áreas com sensibilidade 

diferenciada, de forma a indicar áreas mais suscetíveis em termos visuais (sensibilidade reduzida) ou 

menos suscetíveis (sensibilidade elevada) à implantação da infraestrutura rodoviária. 

 

Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (FIG. IV. 47) fez-se o cruzamento da 

informação constante nas Cartas de Capacidade de Absorção Visual e Qualidade Visual da Paisagem, 

tendo os resultados sido agregados nas classes apresentadas no Quadro IV. 42. 
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Quadro IV. 42 – Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem 

Valor da Sensibilidade Visual Capacidade de 
Absorção Visual Qualidade Visual Valor 

Ponderado 

Baixa 

(< ou = 3) 

Elevada (1) Baixa (1) 2 

Elevada (1)  Média (2) 3 

Média (2) Baixa (1) 3 

Média 

(>3 e < 5) 

Elevada (1)  Elevada (3) 4 

Média (2) Média (2) 4 

Baixa (3) Baixa (1)  4 

Elevada 

(= ou > 5) 

Baixa (3) Elevada (3) 6 

Baixa (3) Média (2) 5 

Média (2) Elevada (3) 5 

 

Da análise desta carta, verifica-se que a área de estudo tem uma sensibilidade visual baixa. 

 

Esta reduzida sensibilidade está associada quer a zonas de qualidade moderada na presença de elevada 

absorção, nomeadamente tecidos urbanos e pomares com elevada densidade de plantação, quer a zonas 

de qualidade reduzida face a uma moderada absorção, onde se destacam as áreas de crescimento 

periférico da cidade de Olhão, as industrias e os equipamentos. 

 

O restante território apresenta tendencialmente sensibilidade moderada. A proliferação de pomares e sebes 

naturais pelo território determina uma obstrução visual, implicando um acréscimo na absorção que face a 

uma qualidade tendencialmente moderada resulta também numa moderada sensibilidade. 

 

Apenas a Ria Formosa assim como a várzea agrícola da ribeira de Bela Mandil, delimitando a área de 

estudo a nascente e a sul, apresentam-se bem demarcadas como áreas de sensibilidade elevada por 

excelência. A elevada qualidade do conjunto de sapais, salinas, ilhas e canais da ria e do mosaico de cores 

e texturas que a agricultura de regadio confere às várzeas, face à reduzida capacidade de absorção destas 

ocupações, determina que qualquer elemento aqui introduzido implique um impacte visual significativo.  
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11 - SOCIOECONOMIA E SAÚDE HUMANA 

11.1 - METODOLOGIA 

Com o objetivo de enquadrar a futura Circular de Olhão no ambiente socioeconómico da região em que se 

insere, procedeu-se à caracterização do concelho de Olhão, enquadrando-o na região em que se encontra 

(Algarve) e nos valores apresentados no território nacional. Sempre que possível, efetuou-se uma análise 

ao nível das freguesias do concelho, onde o projeto se insere (freguesias de Pechão e Quelfes). 

 

A caracterização foi feita a nível demográfico, económico, das infraestruturas e dos equipamentos 

existentes, recorrendo a dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), nomeadamente aos Censos de 

2001 e 2011 e outros dados estatísticos presentes no seu site. 

 

A componente demográfica foi analisada segundo a população residente e percentagem populacional por 

faixa etária, variação da população por faixa etária, taxas de crescimento efetivo, natural e índice de 

envelhecimento. 

 

As atividades económicas foram analisadas segundo as taxas de atividade e de desemprego, da população 

residente empregada por setor de atividade do número de empresas, por localização geográfica e atividade. 

 

A caracterização das infraestruturas cingiu-se à análise da população servida por sistemas públicos de 

abastecimento de água, sistemas de drenagem de águas residuais e por indicadores de saúde. 

 

 

11.2 - BREVE ENQUADRAMENTO DA EN125 E DO SEU CONTEXTO NO CONCELHO DE OLHÃO 

A EN125/ER125 atravessa longitudinalmente o litoral sul do Algarve, ligando Vila do Bispo a Vila Real de 

Santo António, assumindo um carácter estruturante visto que possibilita as ligações entre os principais 

centros urbanos do litoral e, através das suas ligações transversais com vias da rede principal e 

complementar, movimentos intra e suprarregionais. 

 

A sua articulação com a A22/Via do Infante de Sagres permite deslocações intrarregionais de longo curso e 

de ligação a Espanha em Vila Real de Santo António, bem como movimentos suprarregionais em direção a 

Norte pela A2 em Paderne, pelo IC1 em Lagoas e pelo IC27 em Castro Marim. 
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O desenvolvimento socioeconómico da região do Algarve levou a que esta via se transformasse numa via 

urbana, conduzindo a níveis de serviço muito reduzidos e uma elevada taxa de sinistralidade rodoviária, 

agravada pela existência de diversos pontos negros. 

 

O troço atual da EN125 atravessa o perímetro urbano das cidades de Olhão, Lagoa, e Lagos, sendo que 

foram construídas variantes em Tavira, Faro e Portimão que evitam o atravessamento do interior dessas 

cidades. O projeto da Circular de Olhão em estudo pretende assim criar uma alternativa viária que permita 

diminuir o número de veículos na Av. D. João VI, troço da EN 125 que atravessa a cidade olhanense, 

sobrecarregando de trânsito a zona, e consequentemente melhorar a mobilidade e a segurança. 

 

O município de Olhão ocupa uma área total aproximada de 130 km2, confrontando a nascente e a norte 

com o concelho de Tavira, a poente com o concelho de Faro e a sul com o Oceano Atlântico. 

 

O concelho de Olhão, que inclui uma parte continental e a Ilha da Armona, na ria Formosa, é limitado é 

limitado a norte pelo município de São Brás de Alportel, a norte e leste por Tavira, a oeste por Faro e a 

sudeste tem litoral no oceano Atlântico. Ocupa cerca de 130,86 km² e é territorialmente constituído por 4 

freguesias: Moncarapacho e Fuseta, Olhão, Pechão e Quelfes, sendo que o projeto localiza-se nas 

freguesias de Pechão e Quelfes. 

 

Toda a zona litoral do concelho de Olhão integra-se no Parque Natural da Ria Formosa, uma das zonas 

húmidas mais importantes a nível europeu. O concelho de Olhão é também um dos cinco concelhos mais 

populosos do Algarve. 

 

 

11.3 - ENQUADRAMENTO DEMOGRÁFICO 

A área de projeto localiza-se em termos administrativos no concelho de Olhão pertencente à sub-região 

(NUT III) de Algarve e à região (NUT II) do Algarve. Na FIG. IV. 48 apresentou-se já o respetivo 

enquadramento administrativo. 

 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

261

 

 
FIG. IV. 48 – Enquadramento Administrativo 

 

11.3.1 - DINÂMICA POPULACIONAL 

Em 2011 o concelho de Olhão apresentava uma população de 41 000 habitantes sendo que cerca de 40% 

desta habitava nas freguesias abrangidas pelo projeto. Entre 2001 e 2011, os dados dos Censos indicam 

que o concelho de Olhão passou para aproximadamente 45 000 habitantes. 

 

Esta dinâmica demográfica verificada na última década no concelho de Olhão é visível no quadro seguinte, 

com um acréscimo de cerca de 11,2% da população residente. As freguesias abrangidas pelo projeto 

tiveram também um acréscimo, com Quelfes a registar o maior acréscimo - cerca de 4 mil residentes. 

 

Quadro IV. 43 – Evolução Populacional 2001/2011 

Unidades Territoriais População 
2001 (hab.) 

População 2011 
(hab.) 

Variação da População 
Residente 2001/2011 (%) 

Continente 9 869 343 10 047 621 1,81 

Algarve 395 218 451 006 14,1 

Concelho de Olhão 40 808 45 396 11,2 

Freguesia de Pechão 3 033  3 601 18,7 

Freguesia de Quelfes 13 289 17 246 29,8 

Fonte: Censos de 2001 e de 2011, INE 
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Como se verifica também no Quadro IV. 44, a taxa de crescimento natural da população, referente à 

diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade, apresenta-se em 2012 negativa no concelho de 

Olhão. A região do Algarve e o território do Continente tiveram também um crescimento negativo à 

semelhança do concelho de Olhão. 

 

Quadro IV. 44 – Taxa de Natalidade, Taxa de Mortalidade e Taxa de Crescimento Natural 

Unidade Territorial 

Taxa de Natalidade 

(%0) 

Taxa de Mortalidade 

(%0) 

Taxa de Crescimento 

Natural (%) 

2001 2011 2012 2001 2011 2012 2001 2011 2012 

Continente 10,8 9,1 7,9 10,1 9,8 10,2 0,07 -0,06 -0,23 

Algarve 10,5 10,2 9,3 11,5  10,3  10,9 -0,1 -0,01 -0,15 

Concelho de Olhão 10,3 11,7 10,2 10,7  9,5  10,5 -0,04 0,22 -0,03 

Fonte: INE, 2013 

 

 

11.3.2 - ESTRUTURA ETÁRIA 

No Quadro IV. 45 apresenta-se a variação da população residente nas diferentes unidades territoriais em 

função dos grupos etários. 

 

Quadro IV. 45 – Variação da População Residente por Grupos Etários (2001/2011) 

Unidades Territoriais 

Variação 
Total (%) Grupos Etários (%) 

2001-2011 0-14 15-24 25-64 65 ou + 

Continente 1,81 -4,74 -22,87 4,98 18,99 

Algarve 14,12 16,01 -12,23 18,28 19,23 

Concelho de Olhão 11,24 15,20 -17,37 15,98 16,31 

Freguesia de Pechão 18,73 18,79 -15,13 24,04 30,82 

Freguesia de Quelfes 29,78 35,85 1,51 35,46 29,21 

Fonte: Censos de 2001 e de 2011, INE 

 

Como se verifica, o peso da população em idade ativa (25-64 anos) no concelho de Olhão sofreu um 

aumento de 15,98%, tal como a população idosa (mais de 65 anos) (16,31%). Por outro lado, a a população 

jovem adulta (15-24 anos) apresentou uma diminuição de cerca de 17%.  

 

Da análise do quadro anterior verifica-se também que nas freguesias de Pechão e Quelfes a população com 

mais de 65 anos apresentou um acréscimo significativo na ordem dos 30%. Em Quelfes a tendência foi 

também para um aumento da população jovem adulta (15-24 anos) contrariando a tendência verificada nas 

restantes unidades administrativas em estudo.  
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11.3.3 - POVOAMENTO 

A densidade populacional em Portugal Continental, na sub-região e concelho e freguesia estudados é 

apresentada no Quadro IV. 46. 
 

Quadro IV. 46 – Densidade Populacional (2011) 

Unidades Territoriais Densidade Populacional 
2011 (hab/km2) 

Continente 113 

Algarve 83 

Concelho de Olhão 347 

Freguesia de Pechão 177  

Freguesia de Quelfes 801 

Fonte: Censos de 2011 

 

Tal como se pode observar no quadro acima, a densidade populacional de Olhão apresenta um valor 

bastante superior à média da região do Algarve, ou seja, 347 hab/km2 contra 83 hab/km2
 em 2011, e 

também acima da do Continente (113 hab/km2). 

 

 

11.4 - ATIVIDADES ECONÓMICAS 

11.4.1 - POPULAÇÃO ATIVA E DESEMPREGADA 

O concelho de Olhão apresenta uma taxa de atividade inferior à verificada na sub-região e uma taxa de 

desemprego superior aos valores regionais e nacionais, conforme se pode observar no Quadro IV. 47. 

 

Quadro IV. 47 – Evolução das Taxas de Atividade e Desemprego 

Unidade Territorial 

Taxa de 
Atividade (%) 

Taxa de 
Desemprego (%) 

2011 2011 

Continente 47,6 13,2 

Algarve 48,99 15,74 

Concelho de Olhão 47,84 17,27 

Freguesia de Pechão 51,29 14,56 

Freguesia de Quelfes 50,09 16,92 

Fonte: Censos de 2011 
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Sendo, contudo, este tema do emprego/desemprego, um assunto que tem revelado uma forte dinâmica, 

sobretudo decorrente da crise económica dos últimos anos, apresentam-se seguidamente os dados mais 

recentes de modo a estabelecer uma visão atualizada desta dinâmica. 

 

Usaram-se para tal os dados estatísticos constantes do site do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) relativos ao ano de 2017, nos meses de abril e maio (mês mais atual com dados 

disponíveis), onde se verifica um valor absoluto de 566 e 525 desempregados, respetivamente.  

 

Para referenciação, no final do ano de 2011 (ano dos censos e do valor da taxa de desemprego que acima 

se referiu) o número de desempregados era de 861, o que é revelador de uma situação menos negativa no 

desemprego. 

 

 

11.4.2 - SETORES DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

No que respeita às atividades económicas, verifica-se que o concelho de Olhão acompanha  

no geral a tendência generalizada observada a nível nacional e regional de terciarização da economia. 

 

Tal como se pode observar no Quadro IV. 48, cerca de 76% da população residente ativa do concelho de 

Olhão encontra-se empregue no sector terciário. Apenas 1 103 pessoas ativas estão empregues no setor 

primário (6%) e 3 185 pessoas no setor secundário (18%). 

 

Quadro IV. 48 – População Economicamente Ativa por Sector de Atividade em 2011 

Zona Geográfica 

Sector de Atividade 

Total  

Primário Secundário 

Terciário 

HM Total 
De 

natureza 
social 

Relacionados 
com a atividade 

económica 

Continente 4 150 252 121 055 1 115 357 2 913 840 1 179 316 1 734 524 

Algarve 186 191 6 142 29 992 150 057 52 243 97 814 

Concelho de Olhão 17 968 1103 3185 13680 5282 8398 

Freguesia de Pechão 1 578 132 231 1215 456 759 

Freguesia de Quelfes 7 177 266 1282 5629 2257 3372 

Fonte: INE, Censos 2011 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

265

 

Tem-se verificado assim uma evolução tendente à supremacia do setor terciário, relegando o setor primário 

para um plano inferior no conjunto dos três principais setores de atividade.  

 

De facto, pela análise do quadro anterior, verifica-se que a população empregue no setor primário tem vindo 

a diminuir em todas as unidades territoriais analisadas, sendo este o setor que apresenta menor importância 

em termos de população empregada. Esta situação resulta, em larga medida, das características da 

atividade agrícola nas unidades administrativas estudadas. 

 

Ao nível do setor secundário verifica-se também uma diminuição da população empregue ao nível de todas 

as unidades territoriais analisadas. 

 

A quebra da importância dos setores primário e secundário na ocupação da população residente contrasta 

com o aumento significativo do setor terciário, no período de 2001-2011 e em todas as unidades 

administrativas estudadas, devido a um crescimento das atividades mais diretamente relacionadas com o 

consumo, designadamente o comércio, bem como dos serviços de apoio à população (a destacar as áreas 

da educação, idosos, saúde e administração pública). 

 

Apesar do setor terciário ser o que mais contribui para o valor acrescentado bruto nestas unidades 

administrativas, ainda assim, o setor primário continua a deter nestas regiões uma importância significativa, 

pelo que o padrão de especialização regional continua a ser globalmente marcado pela relevância da pesca 

e da aquicultura. 

 

Boa parte do pescado é destinado à indústria conserveira permitindo alavancar uma significativa 

componente de valor acrescentado da economia do Concelho, através de empresas locais e de unidades 

industriais de empresas exteriores mas que laboram em Olhão. As atividades piscatórias e de 

transformação industrial do pescado animam o comércio internacional de mercadorias por operadores de 

Olhão, contribuindo para a importância do concelho no comércio internacional de saída de mercadorias da 

Região. 

 

Ainda no setor primário coexistem, na área do concelho, dois sistemas produtivos: o Sistema produtivo de 

Campina, nas áreas planas irrigadas das freguesias litorais de Olhão e Pechão, com a horticultura e a 

citricultura como culturas dominantes; e o Sistema do Barrocal, nas áreas de sequeiro interiores de Quelfes 

e Moncarapacho, onde, além de alguns pomares de citrinos, se encontra o pomar de sequeiro (amendoal, 

olival, alfarrobal e figueiral). 
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O setor secundário, que integra as indústrias extrativas, transformadoras, energia (eletricidade, gás, vapor e 

água) e construção, tem pouco peso no concelho de Olhão. De acordo com o Anuário Estatístico da Região 

do Algarve de 2016, na indústria extrativa do Concelho estão em atividade apenas empresas, e na indústria 

da energia (eletricidade, gás e vapor) estão em atividade 4 empresas sedeadas em Olhão. 

Consequentemente, as principais atividades do setor secundário são representadas pela Indústria 

Transformadora (181 empresas em atividade) e pela Construção (427 empresas em atividade). 

 

Embora a indústria da construção seja representada no concelho de Olhão por empresas de reduzida 

dimensão, este setor tornou-se, nas últimas décadas, o segundo de maior importância no emprego e em 

volume de negócios no Concelho, a seguir ao comércio, beneficiando dos programas de investimento 

público em infraestruturas viárias, obras marítimas, obras de abastecimento de água e saneamento, 

equipamentos públicos, mas também dos investimentos privados no imobiliário e no turismo. 

 

Ao nível do setor terciário, este é dominado pelo Comércio com 977 empresas, sendo, essencialmente, 

comércio de retalho de nível local, com exceção de algumas empresas grossistas, armazenistas e 

distribuidoras de peixe, produtos alimentares e materiais de construção, com destaque para as localizadas 

na Zona Industrial. 

 

O setor do Alojamento e Restauração (543 empresas), apesar de assumir alguma importância pelos 

serviços ligados ao turismo na área da restauração, não tem a expressão económica que atinge nos 

concelhos turísticos da Região do Algarve. A oferta de restauração é abundante e disseminada por todas as 

freguesias do Concelho, enquanto que a oferta de alojamento se resume a um número limitado de 

estabelecimentos hoteleiros, estabelecimentos de turismo rural e parques de campismo. 

 

O quadro seguinte apresenta, para o concelho em estudo, uma categorização das empresas em termos da 

subclasse CAE a que pertencem. 
 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

267

 

Quadro IV. 49 – Nº de empresas, por localização geográfica e atividade 
(subclasse - CAE Rev.3), 2015 

Atividade económica  
(subclasse- CAE Rev.3) 

Empresas Pessoal ao 
serviço Volume de negócios 

N.º % N.º % Milhares de 
euros % 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 
(A) 743 14.5 1824 17.3 36108 8.0 

Indústrias extrativas (B) 7 0.1 56 0.5 3772 0.8 

Indústrias transformadoras (C) 181 3.5 931 8.8 46407 10.3 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
(D) 4 0.1 4 0.0 6 0.0 

Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição (E) 5 0.1 213 2.0 10564 2.3 

Construção (F) 427 8.3 1080 10.3 52196 11.6 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos (G) 977 19.1 2104 20.0 219802 48.7 

Transportes e armazenagem (H) 55 1.1 228 2.2 8609 1.9 

Alojamento, restauração e similares (I) 543 10.6 1166 11.1 27376 6.1 

Atividades de informação e de comunicação (J) 37 0.7 38 0.4 754 0.2 

Atividades imobiliárias (L) 110 2.1 158 1.5 4543 1.0 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares (M) 342 6.7 544 5.2 11764 2.6 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 
(N) 829 16.2 1024 9.7 11522 2.6 

Educação (P) 225 4.4 289 2.7 3446 0.8 

Atividades de saúde humana e apoio social (Q) 268 5.2 372 3.5 6074 1.3 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas (R) 136 2.7 218 2.1 5211 1.2 

Outras atividades de serviços (S) 229 4.5 277 2.6 2947 0.7 

Total 5118 100.0 10526 100.0 451101 100.0 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve 2016 (publicado em 2017) 

 

O quadro anterior permite verificar que, e como já anteriormente referido, no concelho de Olhão, o maior 

número de empresas implantadas pertence ao setor terciário, seguindo-se o setor primário e, por último, o 

setor secundário. 

 

No conjunto das 5118 empresas sedeadas no concelho de Olhão verifica-se que as atividades ligadas ao 

comércio constituem as atividades dominantes representando 20% do emprego e cerca de 49% do volume 

de negócios de todas as empresas sedeadas no concelho.  
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As atividades do setor primário, apesar de assegurarem cerca de 17% do emprego no concelho, 

representam apenas 8% do volume de negócios de todas as empresas. Por seu lado as empresas ligadas 

ao setor secundário asseguram cerca de 22% do emprego e 23% do volume de negócios. 

 

De referir ainda que da informação cedida pelo IAPMEI, encontram-se instaladas na área de estudo a 

seguinte indústria, junto à estrada municipal de Bela Mandil.  

 

Quadro IV. 50 – Indústrias Localizadas na Área em Estudo 

Indústria CAE DCAE 

Prioridade - Construção de Vias de Comunicação, S.A. 23991 
Fabricação de emulsões de asfalto e 
materiais similares de revestimento; 
lavagem de areias; reciclagem 

Fonte: IAPMEI, 2017 

 

 

11.5 - INFRAESTRUTURAS E CONDIÇÕES SOCIAIS 

11.5.1 - INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

No que diz respeito às infraestruturas básicas de abastecimento de água, saneamento, a percentagem de 

população servida está apresentada no Quadro IV. 51. 

 

Quadro IV. 51 – Alojamentos ocupados como residência habitual, segundo as 
infraestruturas existentes (2011) 

Unidade Administrativa 
Com água 

canalizada da rede 
pública (%) 

Com sistema de drenagem 
de águas residuais ligado à 

rede pública (%) 

Continente 88,8 77,9 

Algarve 89,0 79,8 

Concelho de Olhão 94,3 80,8 

Freguesia de Pechão 19,2 63,6 

Freguesia de Quelfes 48,5 88,2 

 

Da análise do quadro verifica-se que a cobertura existente pela rede de abastecimento de água apresenta 

taxas bastante reduzidas ao nível das freguesias, sendo que na freguesia de Pechão apenas cerca de 19% 

dos alojamentos possuem água canalizada proveniente da rede pública e na freguesia de Quelfes esta taxa 

não atinge os 50%. 
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Para os sistemas de drenagem de águas residuais, verifica-se igualmente baixas taxas de cobertura em 

todas as unidades territoriais analisadas, apresentando contudo a freguesia de Quelfes uma taxa de 

cobertura superior quer à do município, quer à da região. 

 

Os dados mais recentes do INE (2011) referem ainda uma evolução positiva ao nível das instalações 

existentes nos alojamentos familiares ocupados como residência habitual com repercussões positivas ao 

nível das condições de vida das populações, pese embora exista ainda um valor considerável de 

alojamentos sem instalações sanitárias e de banho e sem sistema de aquecimento (Quadro IV. 52). 

 

Quadro IV. 52 – Alojamentos Familiares Ocupados como Residência Habitual vs. Instalações Existentes  
(2011) 

Unidade Territorial Retrete, água, banho e sistema de 
aquecimento (%) 

Continente 59,2 

Algarve 74,1 

Concelho de Olhão 66,5 

Freguesia de Pechão 71,4 

Freguesia de Quelfes 67,7 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

De referir que a Ambiolhão – Empresa Municipal de Ambiente de Olhão, EM, tem como atividade principal a 

exploração e gestão dos serviços de abastecimento de água, recolha de águas residuais e recolha de 

resíduos urbanos no concelho. No âmbito das suas áreas de atividade, a Ambiolhão, E.M. articula as suas 

ações com as entidades gestoras dos sistemas "em alta" de abastecimento de água e saneamento – Águas 

do Algarve, S.A. e de gestão de resíduos – ALGAR, S.A.. 

 

De acordo com o Relatório Anual de Resíduos Urbanos emitido pela APA, referente a ano de 2014, foram 

recolhidos seletivamente pela ALGAR 9% dos resíduos produzidos (337 478 t), percentagem ainda baixa. 

 

No que respeita a indicadores de saúde (Quadro IV. 53), o município de Olhão integra apenas um dos dez 

hospitais existentes na respetiva sub-região, e dez das 118 farmácias, contando apenas com 2,1 médicos 

por cada 1000 habitantes, valores bastante inferiores aos do território continental e região do Algarve. 
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Quadro IV. 53 – Indicadores de Saúde  

Unidades Territoriais 

Saúde (2008) 

Nº Médicos por 
1000 hab. 

Nº de 
Hospitais 

Nº de 
Farmácias 

Continente 4,9 208 2948 

Algarve 3,8 10 118 

Concelho de Olhão 2,1 1 10 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve 2016 (publicado em 2017) 

 

 

11.5.2 - INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS  

Na área de estudo existem várias infraestruturas rodoviárias de importância nacional, inter-regional e 

municipal, nomeadamente: 

• EN125, via tradicional de ligação e distribuição na faixa litoral algarvia; 

• EN398 (estrada de Quelfes), estrada nacional que interliga a EN125 (rotunda existente a sul de 

Quelfes) à A22; 

• ER 2-6, estrada regional que liga a EN125, a sul da área de projeto, e a Pechão. 

 

O projeto em estudo no presente EIA permite, precisamente, enquanto variante à EN125, articular EN125, e 

EN398 e ER2-6 sem atravessar a cidade. 

 

Em temos de infraestruturas ferroviárias, de referir a  Linha do Algarve , que percorre a região com o mesmo 

nome, ligando as estações ferroviárias de Lagos e Vila Real de Santo António, destacando-se nas 

proximidades do projeto a estação ferroviária de Olhão localizada ao PK 349,951 da linha férrea. 

 

Todas estas vias se desenvolvem na envolvente do projeto, revelando assim a grande acessibilidade desta 

área (ver enquadramento na FIG. III. 1 – Capítulo III). 
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11.6 - ANÁLISE LOCAL 

O projeto desenvolve-se na envolvente noroeste/norte/nordeste da cidade de Olhão, em espaços que 

mantêm características de ruralidade peri-urbana, com espaços agrícolas em produção ou incultos, mas em 

que se verifica também a ocorrência de dinâmicas de expansão periférica do centro urbano, sobretudo na 

função habitação, primária ou secundária (urbanizações ou espaços de moradias dispersas, alguns espaços 

empresariais e equipamentos), bem como pequenos aglomerados de matriz rural (Brancanes, Piares) com 

uma estrutura de dispersão estruturada em cordão ao longo das rodovias. 

 

O traçado da futura Circular de Olhão contorna por norte a área urbana de Olhão, iniciando-se ao  

km 111+500 da EN125, na zona de Torrejão, a poente da cidade de Olhão e terminando ao km 116+100  

também da EN125, já a nascente de Olhão, numa rotunda existente a sul de Quelfes, junto à Zona 

Empresarial de Marim. 

 

Ambas as soluções em estudo atravessam uma zona que é assim de características agrícolas misturada 

com uma ocupação urbana e dispersa.  

 

A zona de estudo insere-se, portanto, num espaço de polarização direta do centro urbano, sede de 

concelho, mas onde subsistem dinâmicas importantes ao nível da atividade agrícola. 

 

Seguidamente faz-se uma análise segundo os trechos em que o traçado se pode dividir tendo em conta a 

existência de interligações entre as soluções A e B e que poderão permitir a combinação das soluções de 

interesse para a avaliação de impactes e cuja representação gráfica consta da FIG. IV. 1. Na fotografia 

aérea que constitui a FIG. IV. 2 pode também observar o fotoplano da zona que permite o acompanhamento 

da descrição que a seguir se faz. 

 

 

TRECHO 1 – desde o início do projeto, nas proximidades do km 111+500 da atual EN125 (rotunda de 

Torrejão) até à zona de Belmonte (EN2-6) 

O espaço é predominantemente ocupado por terrenos incultos e áreas de pinhal, verificando-se, porém, 

também a presença de áreas agrícolas de produção intensiva de hortofrutícolas, ao ar livre ou em estufa, 

designadamente uma área de produção de tomate em estufa junto à estrada municipal de Bela Mandil. 

 

A presença de habitações dispõe-se ao longo das estradas e caminhos, sobretudo da estrada municipal de 

Bela Mandil até ao cruzamento com a EN2-6. Neste trecho há também a assinalar a presença de uma 

central de betão a nascente da via e a sul da estufa de tomate. 
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Para poente desta estrada e na aproximação à EN2-6 ocorrem áreas habitacionais dispersas e com uma 

policultura associada.  

 

 

TRECHO 2 – desde a zona de Belmonte (EN2-6) até Arrochela / Brancanes 

Predomina o pomar de sequeiro (principalmente amendoeiras e alfarrobeiras), ocorrendo também espaços 

incultos e alguns pomares de regadio (citrinos). 

A presença de edifícios ocorre de forma pontual e dispersa, correspondendo, em geral, a habitações em 

quintas. 

 

 

TRECHO 3 – desde Arrochela / Brancanes até ao cemitério de Quelfes 

Continua o tipo de ocupação anterior assistindo-se na parte final do trecho a uma ocupação urbana mais 

estruturada, de forma tradicional, ao longo das estradas, como é o caso de Brancanes, a norte, mas 

também com a estrutura de urbanização (Urbanização Quinta do Major), a sul. 

 

Ocorrem aqui propriedades de maior dimensão e forte investimento agrícola como é o caso da quinta do 

Calhau. Realce também para a Quinta Lourenço Amaro, que constitui uma unidade, murada em todo o 

perímetro, compreendendo várias moradias, espaços ajardinados e área agrícola nomeadamente de pomar 

de citrinos e ainda de pomar tradicional (amendoeiras, alfarrobeiras, figueiras). 

 

No final do trecho junto à EN398 localiza-se o cemitério de Quelfes.  

 

 

TRECHO 4 – desde o cemitério de Quelfes até ao final do traçado junto à rotunda da EN125 na zona 

industrial de Marim 

Corresponde à zona de Piares, em espaços onde predomina o pomar de sequeiro, com presença menos 

significativa de áreas de pomar de regadio. 

 

A ocupação urbana mantém as características de dispersão, estruturada ao longo das rodovias, com uma 

tipologia do edificado em que domina a habitação unifamiliar. 

 

No final do trecho destaque para a Zona Empresarial de Marim junto à EN125. De acordo com o site da 

Câmara Municipal de Olhão, encontram-se atualmente instaladas 15 empresas. 
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12 - ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

12.1 - METODOLOGIA 

No presente descritor são considerados os aspetos de ordenamento do território, condicionantes, servidões 

administrativas e restrições de interesse público presentes na área de estudo e que possam condicionar o 

projeto. 

 

Este descritor compreende, assim, o levantamento da situação atual no que respeita: 

• Às propostas de ordenamento previstas nos instrumentos de planeamento de nível nacional, 

sectorial, regional e municipal; 

• As condicionantes existentes na área de intervenção, designadamente a Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e outras condicionantes e servidões previstas nos planos 

de ordenamento do território bem como situações que se encerram como sensíveis face à potencial 

interferência com o projeto. 

 

A presente caraterização baseou-se nas seguintes consultas: Plantas de projeto, Fotografia aérea e 

Levantamentos de campo; Instrumentos de planeamento e gestão do território em vigor; Contacto com 

entidades; Legislação / Bibliografia relevante e de interesse. 

 

No ANEXO 8 do Tomo 3 – Anexos apresenta-se a cartografia de interesse ao nível do ordenamento tendo 

sido ainda elaborada uma Carta Síntese de Condicionantes que resulta da recolha de informação junto das 

várias entidades e nos planos em vigor, e que se apresenta mais à frente no âmbito da análise às 

condicionantes presentes no território.  

 

 

12.2 - ORDENAMENTO 

12.2.1 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO EM VIGOR 

Os instrumentos de gestão territorial que estão em vigor na área de estudo são os seguintes: 
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INSTRUMENTOS DE ÂMBITO 

NACIONAL 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-

A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro. Presentemente em 

alteração. 

Planos Sectoriais 

Plano Rodoviário Nacional  

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, alterado 

pela Declaração de Retificações n.º 19-D/98, de 

31 de outubro, pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho 

e pelo Decreto-Lei 182/2003, de 16 de agosto.  

Plano de Gestão da Região Hidrográfica das 

Ribeiras do Algarve (PGRH Ribeiras Algarve) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, 

de 20 de setembro, republicado pela Dec. 

Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro 

que aprova o 2º ciclo do Plano. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do 

Algarve (PROF Algarve) 

Decreto Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de 

outubro, com suspensão parcial determinada 

pela Portaria n.º 62/2011, de 2 de fevereiro. 

Planos Especiais de 

Ordenamento do Território 

Plano de Ordenamento do Parque Natural da 

Ria Formosa (POPNRF) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2009, 

de 2 de setembro. 

INSTRUMENTOS DE ÂMBITO 

REGIONAL 

Plano Regional de Ordenamento do Algarve (PROT Algarve) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, alterada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 3 de dezembro. 

INSTRUMENTOS DE ÂMBITO 

MUNICIPAL 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhão 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/95, de 31 de maio, alterado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/97, de 29 de agosto e Regulamento  

n.º 15/2008, de 10 de janeiro. 
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12.2.1.1 - INSTRUMENTOS DE ÂMBITO NACIONAL 

 

 Programa Nacional de Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) 

 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, previsto na Lei de Bases do Ordenamento 

do Território e Urbanismo, constitui o topo da pirâmide dos instrumentos de planeamento previstos no 

Sistema de Gestão Territorial, conforme determinado no Decreto-Lei n.º 380/99, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 316/2007, de 19 de setembro. Trata-se, por isso, do documento hierarquicamente mais importante da 

estrutura nacional do planeamento e ordenamento do território. O PNPOT em vigor foi aprovado pela  

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro e retificado pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de 

setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro e presentemente em alteração, com o processo já 

concluído e aprovado por proposta de lei na Assembleia da Republica. 

 

No Programa de Acão do PNPOT ainda em vigor são apresentados diversos objetivos estratégicos para a 

globalidade do território nacional, sendo também indicadas as principais orientações para cada região. Entre 

as opções estratégicas territoriais para a região Algarve, incluem-se as seguintes: 

- Estruturar o sistema urbano regional na perspetiva territorial e da competitividade, assente na 

afirmação de aglomerações urbanas policêntricas e do reforço da cooperação inter-urbana. 

- Implementar um modelo de mobilidade sustentável que reforce a dimensão policêntrica do sistema 

urbano regional. 

- Qualificar o espaço público e preparar programas integrados de renovação ou recuperação de 

áreas urbanas e turísticas em risco de degradação. 

- Proteger os espaços agrícolas, incluindo as culturas tradicionais, as áreas beneficiadas por 

aproveitamentos hidroagrícolas e de emparcelamento rural, integrando este sector na cadeia de 

fornecimento das actividades turísticas. 

 

No âmbito do Plano de Ação da Alteração ao PNOPT, cujo relatório disponível para consulta é datado de 

Julho de 2018, importa referir em relação ao domínio de inserção da tipologia do projeto (D4 – Domínio da 

Conetividade), a seguinte medida com a aplicação mais direta: 

 

- 4.3 - Suprir carências de acessibilidade tendo em vista a equidade no acesso aos serviços e 

infraestruturas de transporte 
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- JUSTIFICAÇÃO DA MEDIDA Não obstante o intenso investimento realizado nas últimas décadas, que 

permitiu dotar o país de uma rede rodoviária moderna, abrangente e equilibradamente distribuída às 

escalas nacional e regional, continuam a existir necessidades pontuais por suprir em termos de 

infraestruturas. Essas necessidades originam desigualdades ao nível da acessibilidade, que representam 

injustiças espaciais, que importa corrigir em prol da coesão e equidade territorial. É também fundamental 

garantir não só uma rede estruturante que assegure níveis adequados de acessibilidade, mas igualmente 

as redes capilares que distribuem territorialmente a acessibilidade. Por outro lado, o forte investimento na 

rede rodoviária contrastou com algum abandono do sistema ferroviário, que importa atenuar. 

 

- DESCRIÇÃO SUMÁRIA Esta medida pretende suprir as carências de acessibilidade, aumentando a 

equidade de oportunidades no acesso aos serviços e às infraestruturas empresariais. Isto será obtido 

através de: - Conclusão da rede rodoviária estruturante e fechos de malha, privilegiando os investimentos 

com maior contributo para a correção de assimetrias de acessibilidade. - Promoção de ligações 

rodoviárias de proximidade a territórios mais carenciados e áreas empresariais e em regiões 

transfronteiriças - Reforço da acessibilidade física à rede ferroviária nacional.  

 

- OBJETIVOS OPERACIONAIS 1. Melhoria da cobertura e do desempenho da rede rodoviária 

estruturante. 2. Aumento dos níveis de acessibilidade rodoviária em territórios mais isolados. 3. Aumento 

da acessibilidade e desempenho (procura) do transporte ferroviário de passageiros. 4. Alargamento da 

eletrificação da rede ferroviária nacional e aumento da capacidade e desempenho do sistema ferroviário 

nos eixos com maior potencial de procura. 5. Melhorar a acessibilidade enquanto potenciadora da 

atração de atividades económicas e melhoria da qualidade de vida da população 4.4 – Renovar, 

requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte. 

 

 

Tratando-se a Circular de Olhão de uma variante a uma via da rede rodoviária complementar, justificada 

pelo atual constrangimento que essa via (EN125) tem ao se desenvolver no tecido urbano da cidade de 

Olhão, verifica-se assim que esta intervenção é também enquadrada no âmbito da revisão do PNOPT, no 

sentido de se suprir as carências que ainda existem nas infraestruturas de transporte e consequente 

melhoria da acessibilidade. 

 

Pelo exposto, conclui-se que o projeto em estudo é compatível e enquadra-se nos objetivos do PNPOT. 
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 Planos Setoriais  

• Plano Rodoviário Nacional 

A EN125 faz parte do Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), instituído pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 

de julho, e alterado pela Declaração de Retificações n.º 19-D/98 de 31 de outubro, pela Lei n.º 98/99 de 26 

de julho e pelo Decreto-Lei 182/2003 de 16 de agosto. 

 

O Plano Rodoviário Nacional define a rede rodoviária nacional do continente que desempenha funções de 

interesse nacional ou internacional, sendo constituída pela Rede Fundamental e pela Rede Complementar. 

 

A EN125 encontra-se incluída na Rede Complementar, a qual é formada pelos itinerários complementares 

(IC) e pelas estradas nacionais (EN), constantes das listas anexas aos diplomas acima referidos, e deles 

fazendo parte integrante.  

 

Esta rede complementar assegura a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de 

influência concelhia ou supraconcelhia, sendo a EN125 uma via estruturante da Região do Algarve, com um 

desenvolvimento transversal a toda a região, desde Vila do Bispo até Vila Real de Santo António.  

 

Pela sua articulação com o projeto em análise é de destacar ainda no âmbito do PRN o art.º 8 que refere 

que: 

1- Nas cidades médias cuja importância o justifique, devem ser previstas: circulares e vias de penetração no 

tecido urbano, as quais integrarão a rede rodoviária nacional em condições a acordar caso a caso entre a 

Junta Autónoma de Estradas e as autarquias.  

2- Deve ser elaborado, a nível nacional, um programa de construção de variantes à travessia de sedes de 

concelho e outros centros urbanos, ponderando as características operacionais, o impacte ambiental e as 

condições de segurança.  

3- Os traçados devem articular-se com os instrumentos de planeamento e de ordenamento do território, de 

âmbito regional e municipal. 

 

Pelo exposto conclui-se que o projeto em estudo enquadra-se assim nos objetivos do PRN 2000 ao se tratar 

de uma via integrante da rede Complementar e para a qual podem ser previstas variantes à travessia das 

sedes de concelho, ponderando na sua implantação os aspetos operacionais e os impactes associados. 
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Deste modo e, já justificada a importância e necessidade de uma variante à EN125 no atravessamento da 

cidade de Olhão, conforme Capitulo II deste relatório, deve, na sua sequência, avaliar-se da compatibilidade 

e forma de desenvolvimento face ao planeamento municipal e regional, de que se destaca assim pelas 

características do projeto e da zona de implantação, o Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Algarve (PROT Algarve), o Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhão e ainda o Plano de Ordenamento do 

Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), por o mesmo abranger, ainda que de forma marginal, a zona de 

arranque do projeto em torno da EN125, na zona de Bela Mandil. 

 

 

• Plano de Gestão de Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8)  

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), que correspondem a instrumentos de planeamento 

dos recursos hídricos que visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das 

águas ao nível das bacias hidrográficas integradas numa região hidrográfica. 

 

Nos termos da DQA e da Lei da Água, o planeamento de gestão das águas está estruturado em ciclos de 6 

anos. Os primeiros PGRH elaborados no âmbito deste quadro legal (1º Ciclo) estiveram vigentes até ao final 

de 2015, estando presentemente em vigor os planos de 2º ciclo, elaborados para o período de vigência de 

2016-2021. 

 

A área em estudo insere-se na Região Hidrográfica RH8, sendo por esse motivo abrangido pelo Plano de 

Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve. 

 

Tendo em conta a sua especificidade, a análise deste plano na área de estudo é efetuada no descritor 

Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, nomeadamente quanto a áreas de risco de maior 

sensibilidade para o projeto. 

 

 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) 

Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei n.º 33/96, de 17 de agosto, determinam que o 

ordenamento e gestão florestal se façam através de Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF). 

 

Os PROF são assim instrumentos setoriais de gestão territorial que contribuem para outros instrumentos de 

gestão, em especial os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) e os Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT).  
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As medidas propostas nos PROF, no que respeita à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços 

florestais, devem ser integradas naqueles instrumentos. Os PROF articulam-se e compatibilizam-se ainda 

com os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT).  

 

Os objetivos gerais dos PROF são: 

 A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos 

dominantes; 

 A definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do património 

florestal; 

 A identificação dos modelos gerais de silvicultura e gestão dos recursos mais adequados; 

 A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à erosão e da 

importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas de silvicultura e de 

utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes espaços. 

 

A área de estudo encontra-se integrada no PROF do Algarve que abrange o território de 16 municípios, 

entre os quais, Olhão. 

 

No âmbito do PROF do Algarve, a área de estudo encontra-se integrada na sub-região homogénea “Litoral”. 

 

O Artigo 19º do Regulamento que define esta sub-região homogénea estabelece a conservação dos 

habitats, de espécies de fauna e flora e de geomonumentos, de proteção e recreio, enquadramento e 

estética da paisagem, como funções da sub-região. 

 

A fim de prosseguir as funções referidas, define vários objetivos, entre os quais se destaca: 

 
- Adequar a gestão dos espaços florestais aos objetivos de conservação dos habitats, da fauna e da 

flora; 

- Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de proteção da rede hidrográfica, 

microclimática e contra a erosão eólica; 

- Adequar os espaços florestais à crescente procura de valores paisagísticos e de atividades de 

recreio, de forma equilibrada e em consonância com os objetivos de conservação da sub-região; 

- Recuperar os pinhais degradados. 
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Tendo em conta a tipologia de projeto, a análise do PROF interessa sobretudo naquilo que pode implicar a 

avaliação ecológica de eventuais condicionamentos ao projeto, nomeadamente com a estrutura ecológica 

regional e o uso de espécies adequadas na recuperação das áreas intervencionadas. 

 

Dos “corredores ecológicos” definidos no PROF Algarve, e que contribuem para a formação de 

metapopulações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar populações, núcleos ou 

elementos isolados, e que integram os principais eixos de conexão, não existe interferência pelo presente 

projeto. 

 

 

 Planos Especiais de Ordenamento do Território  

• Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF) 

O projeto insere-se também ainda em área abrangida pelo Plano de Ordenamento do Parque Natural da 

Ria Formosa (POPNRF), o qual fixa princípios e regras quanto à ocupação, ao uso, e à transformação do 

solo nas áreas por ele abrangidas, visando a satisfação do interesse público através de um correto 

ordenamento do território. 

 

O Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa foi aprovado pelo Decreto Regulamentar  

n.º 2/91, de 24 janeiro, prevendo-se a possibilidade da sua revisão de cinco em cinco anos, a última das 

quais é datada de 2009, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2009, de 2 de setembro. 

Sobre esta área incidem as orientações da Rede Natura 2000, e assim, da importância do Parque Natural 

para a conservação da avifauna selvagem, decorreu a sua classificação como Zona de Proteção Especial 

(ZPE), bem como, a sua inclusão na Lista Nacional de Sítios, devido à ocorrência de espécies e habitats de 

interesse. 

 

Tal como já representado na FIG. I. 4, na articulação com a rede viária existente (EN125), verifica-se que o 

início do projeto abrange o limite norte da área de proteção do PNRF e já a norte da EN125, em área que 

na sua Planta de Síntese (ver ANEXO 8 do Tomo 3 – Anexos), é classificada como “Área Terrestre – 

Proteção Complementar I”, o que de acordo com a leitura do regulamento do Plano, mais concretamente no 

art.º 13º, se verifica serem áreas que correspondem “(…) a áreas de enquadramento, transição ou 

amortecimento dos impactes ambientais relativamente às áreas de proteção parcial, onde se pretende 

compatibilizar a intervenção humana e o desenvolvimento social e económico local com a manutenção do 

estado de conservação favorável dos habitats e das espécies da flórea e da fauna, a valorização da 

paisagem e outros objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade”. 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

281

 

As disposições específicas definidas no art.º 14º para esta tipologia de áreas, não referem qualquer 

condicionamento quanto à implantação de novas vias, mas a alínea g) do n.º 1 do art.º 8 referente a atos e 

atividades condicionadas para a globalidade do Parque, refere que a abertura de novas estradas, caminhos 

ou acessos e o alargamento ou qualquer modificação das vias existentes, bem como obras de manutenção 

e conservação que impliquem a destruição do coberto vegetal, exceto se enquadrados nas ações previstas 

no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, encontram-se entre as atividades 

condicionadas, e cuja realização fica sujeita a parecer do Instituo de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade, atual ICNF. 

 

O art.º 42º relativo às “Infraestruturas Viárias”, refere também que: 

 

 “1 – Na área do Parque Natural da Ria Formosa as infraestruturas viárias obedecem aos seguintes 

condicionamentos: (em que apenas se refere aqueles com potencial interesse para a zona e o projeto em análise) 

“a) Fora do solo urbano e dos espaços de equipamento não é permitida a abertura de novos acessos 

rodoviários; 

(…) 

c) No solo urbano não é permitida a construção de novas vias marginais; 

(…) 

g) Na definição de infra -estruturas viárias devem ser considerados corredores e locais que não colidam com 

os valores e interesses do património cultural, aplicando-se o disposto no artigo 47.º. 

 

2 – O alargamento e a modificação da plataforma das vias existentes carecem de parecer do ICNB, I. P.”. 

 

Assim, face a estas especificações do regulamento, verifica-se não ser possível a abertura de novas vias, 

mas é contudo admissível o poder alargar e modificar a plataforma de vias existentes, conforme o n.º 2 do 

art.º 42, havendo contudo sempre necessidade de parecer do ICNF. 

 

Face a este enquadramento possível para cerca de 500 m iniciais, em que o projeto se desenvolve em área 

do PNRF, foi deste modo realizado logo no arranque do projeto uma reunião prévia com a presidência do 

Parque (21 de julho de 2017), para aferir deste possível entendimento a dar ao projeto e da sua viabilidade 

para a consolidação dos corredores a propor. Desta reunião e conforme manifestado pela presidente do 

Parque ficou claro a necessidade de não abrir novas frentes de acesso, e que fazendo uso de acessos 

existentes que podem ser alargados e melhorados e fazendo também uso do interesse público do projeto, 

ser possível a aplicação do n.º 2 do art.º 42º. A decisão final caberá no entanto sempre a parecer posterior 

do ICNF. 
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Esta situação de aproveitamento de vias existentes que concretiza o também acordado entre a IP e Câmara 

Municipal de Olhão no sentido de aproveitar vias existentes para a implantação da Circular de Olhão, levou 

assim a que o arranque do projeto em área do PNRF, até sensivelmente ao km 0+500, se fizesse para os 

dois traçados alternativos propostos (Solução A e Solução B) usando vias existentes que irradiam da 

EN125, a poente da rotunda do Torrejão existente: a estrada municipal de Bela Mandil para a Solução B e 

um caminho municipal não pavimentado a poente desta via, para a Solução A.  

 

 

12.2.1.2 - INSTRUMENTOS DE ÂMBITO REGIONAL 

 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) 

O PROT Algarve (revisão), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de 

Agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2007, de 3 de Dezembro, define ao nível 

dos objetivos estratégicos a melhoria do sistema de transportes, numa perspetiva de complementaridade 

dos seus vários modos e interfaces, enquanto suporte físico e funcional das acessibilidades externa e 

interna da região e relativamente aos objetivos operativos no âmbito do transporte rodoviário, refere o 

seguinte: 

 

- Melhorar o desempenho – tempos de percurso – e as condições de segurança rodoviária em 

geral; 

- Concluir e requalificar a rede rodoviária nacional e regional, prevista no Plano Rodoviário Nacional, 

garantindo a sua articulação com o nível municipal; 

- Reduzir as acessibilidades marginais ao longo das principais vias rodoviárias estruturantes, como 

firma de aumentar a sua fluidez e de reduzir os níveis de sinistralidade, com especial atenção para 

as vias das redes regional e municipal, e para a regulamentação da ocupação e edificação das 

suas zonas marginais e envolventes. 
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Nas Normas Específicas de Carácter Sectorial, ponto referente à Acessibilidade e Mobilidade, Rede 

Rodoviária, o PROT refere, especificamente em relação à EN125, que “(…) As acções específicas de 

ordenamento e requalificação da EN125, entendida como eixo estruturante, inserem-se ainda numa 

perspectiva mais vasta de qualificação ambiental e paisagística da faixa costeira e da garantia da 

sustentabilidade da própria actividade turística, tendo presente o seu papel de ligação entre as áreas 

edificadas da faixa litoral, entre as actividades económicas e ainda a sua articulação com o restante sistema 

de mobilidade e acessibilidades.” 

 

Pelo exposto se conclui, que o projeto em causa não colide com os objetivos do PROT Algarve 

 

 

12.2.1.3 - PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PMOT) 

 

 Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhão 

A nível municipal, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhão, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 50/95, de 31 de maio, foi posteriormente alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

143/97, de 29 de agosto e revisto ao nível do seu regulamento, pelo Regulamento n.º 15/2008, de 10 de 

janeiro, tem nas suas Plantas de Ordenamento e de Condicionantes em vigor (ver ANEXO 8 do Tomo 3 – 

Anexos), contemplado um corredor para a Circular de Olhão prevista, correspondente a uma  

variante ao troço correspondente da EN125 a norte da cidade de Olhão e identificado como “estrada 

nacional prevista”. 

 

A Solução A e face ao corredor que está definido na Carta de Condicionantes (de 400 m de largura 

centrado no eixo proposto que consta da Carta de Ordenamento), posiciona-se a poente do corredor 

definido no PDM até cerca do km 2+500; Entre os km 2+500 e km 4+400 insere-se no corredor do PDM, 

mas não alinhado com o eixo proposto, procurando antes espaços livres de edificado. Depois, entre os  

km 4+400 e km 5+500, está de novo fora do corredor, mais precisamente a norte deste, voltando ao mesmo 

apenas no seu trecho final, um pouco antes da inserção na rotunda existente na EN125 (km 5+500 ao  

km 6+145). 
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Em termos de espaços de uso interferidos, ao longo do desenvolvimento da Solução A, são no essencial 

abrangidos Espaços Agrícolas (5 595 m – 91%), como se pode observar na Planta de Ordenamento do 

PDM de Olhão (ANEXO 8 do Tomo 3 – Anexos): 

 

• Espaços Naturais e Culturais – Área de Proteção e Valorização até ao km 0+300; 

• Espaços Agrícolas Condicionados II do km 0+300 até ao km 0+400; 

• Espaços Agrícolas Condicionados I do km 0+400 até ao km 3+800; 

• Espaços Agrícolas Indiscriminados do km 4+050 ao km 6+145 (final do traçado). 

 

Até ao km 0+420 está ainda em área inserida em Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa 

(PNRF). 

 

A Solução B está sempre dentro do corredor do PDM em alinhamento variável face ao seu eixo, de modo a 

que nalguns locais não se sobreponha a edificado existente. Apenas num curto trecho, entre os km 2+900 e 

km 3+100, posiciona-se marginalmente ao corredor do PDM, a norte deste, para com isso executar a 

rotunda B3, na estrada municipal entre Brancanes e o Bairro 28 de Setembro, em área livre de edificado. 

 

A Solução B, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM, interceta, no essencial, os mesmos 

espaços de uso da Solução A, dada a homogeneidade de território, verificando-se neste caso uma inserção 

total na classe de Espaços Agrícolas: 

 

• Espaços Agrícolas Condicionados II até cerca do km 0+300; 

• Espaços Agrícolas Condicionados I desde o km 0+300 até cerca do km 3+950; 

• Espaços Agrícolas Indiscriminados desde o km 3+950 até ao final do traçado (cerca do km 5+708). 

 

Até ao km 0+560 está ainda em área inserida em Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa 

(PNRF). 

 

De acordo com o Regulamento do PDM de Olhão as Áreas de Proteção e Valorização, abrangidas pela 

Solução A, definem-se como (art.º 28): 
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1 — As áreas de protecção e de valorização integram -se na Reserva Ecológica Nacional, incluindo faixas de 20 

m para cada lado das linhas de água ou faixas superiores, quando se trata de áreas ameaçadas pelas cheias.  

 

2 — Nas áreas de protecção e valorização, com excepção das áreas ameaçadas pelas cheias e de protecção às 

linhas de água, e sem prejuízo do disposto na legislação que regula a Reserva Ecológica Nacional, são admitidas 

obras de reconstrução, alteração e ampliação dos edifícios existentes destinados a fins habitacionais, de 

interesse público, designadamente, instalação de museus, centros de exposições, centros de interpretação, 

equipamentos sociais e culturais de uso colectivo, públicos ou privados, instalação de unidades de turismo em 

espaço rural (TER) ou de turismo da natureza, estabelecimentos de restauração ou exercício de outras 

actividades compatíveis com o solo rural, independentemente do uso anterior, nos termos e condições previstas 

no artigo 24.º -E do presente Regulamento.  

 

A Solução A, que aqui se desenvolve e por coincidir com área de REN, poderá ser autorizada face ao 

interesse público do projeto, conforme análise que se faz a esta condicionante no Ponto 13.3. 

 

 

Os Espaços agrícolas condicionados I têm a seguinte referência no Regulamento do PDM (art.º 42): 

 

1 — Nos espaços agrícolas condicionados I, e que não estejam integrados na Reserva Agrícola Nacional, não 

são permitidas alterações ao uso ou aproveitamento do solo que envolvam, designadamente, aterros, escavações 

e acções de despedraga, cujo vulto seja de molde a comprometer o regime hídrico da zona. 

 

 

Para os Espaços agrícolas condicionados II define-se de acordo com o Regulamento do PDM (art.º 43): 

 

Nos espaços agrícolas condicionados II o licenciamento de qualquer das actividades previstas na subsecção I da 

presente secção está sujeito à apresentação e aprovação de um projecto de drenagem a submeter às entidades 

competentes. 

 

Verifica-se assim que estas áreas agrícolas que são abrangidas por ambas as soluções e na quase 

totalidade da sua extensão, poderão ser ocupadas pela futura via mediante o interesse público do projeto, 

quando coincidem com áreas de RAN, e ainda pelo facto do próprio corredor previsto no PDM se 

desenvolver ele próprio nesta tipologia de áreas.  
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Para a Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) abrangida por ambas as soluções o 

regulamento do PDM refere no art.º 41: 

 

Nos espaços agrícolas localizados na área de protecção do Parque Natural da Ria Formosa são aplicáveis os 

condicionamentos à edificação estabelecidos nos artigos 24.º -A a 24.º -E do presente Regulamento, sem 

prejuízo do disposto no Decreto Regulamentar n.º 2/91, de 24 de Janeiro. 

 

Tratando-se de restrições à construção de edificações o enquadramento que se seguiu foi assim o previsto 

no regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, já atrás analisado quanto à 

potencial inserção do projeto.  

 

De referir contudo ainda que dados os condicionamentos de uso existentes, com áreas agrícolas e urbanas 

dispersas, com inevitável afetação das propriedades, procurou-se, no desenvolvimento das soluções, ir de 

encontro ao manifestado pela CM Olhão no anterior procedimento de AIA, que considerou que o traçado 

inicial e que está estabilizado desde 2009, com reserva de corredor em PDM, seria o mais favorável e não 

era incompatível com as normas definidas no regulamento do Parque Natural da Ria Formosa. Os 

corredores definidos na fase inicial dos estudos foram apresentados pela IP à Câmara Municipal de Olhão, 

não tendo merecido reparos negativos. 

 

Neste posicionamento do projeto, seguiu-se também as atuais orientações do entendimento entre a IP e a 

CM Olhão quanto à redução das características geométricas desta variante, e nomeadamente com isso 

poder aproveitar parte das vias camarárias existentes, como já referido nos Antecedentes do Projeto e do 

EIA, no Capitulo I deste relatório. Esta orientação foi assim seguida sempre que possível e sobretudo na 

parte inicial das soluções em área do PNRF. 

 

 

12.2.2 - OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

 Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI 3+) (2014-2020) 

Este Plano estabelecendo uma visão de longo prazo do sistema de transportes e infraestruturas (2050), 

define os projetos considerados estratégicos e prioritários para o equilíbrio entre a promoção do 

crescimento, coesão social e territorial e a promoção da sustentabilidade do sistema de transportes.  
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Para a Região do Algarve, o eixo de desenvolvimento prioritário do Algarve aposta na modernização da 

linha ferroviária do Algarve, na melhoria das condições de acesso marítimo e das instalações de 

passageiros e carga dos portos de Portimão e Faro e no desenvolvimento do Aeroporto de Faro. 

 

A melhoria das ligações rodoviárias e das condições de segurança e circulação, e em particular na EN125, 

serão complementarmente importantes para esta estratégia, com elas se minimizando situações de 

constrangimento da rede como o nível de sinistralidade, o congestionamento de tráfego nos acessos às 

grandes cidades e o difícil acesso para os veículos de grandes dimensões aos principais centros urbanos e 

zonas portuárias. 

 

 

 Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas  

A resolução de Conselho de Ministros n.º 5672015, de 30 de julho aprova a Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas, enquadrando-a no quadro estratégico para a política climática que 

estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte 2030, reforçando a aposta no 

desenvolvimento de uma política competitiva, resiliente e de baixo carbono.  

 

A abordagem é feita por domínios e sectores estratégicos de modo a vir permitir identificar medidas de 

adaptação sectoriais de forma mais consistente. No entanto, tem-se também em conta as inter-relações 

funcionais entre alguns dos domínios e sectores identificados, maximizando as possíveis sinergias.  

 

Os aspetos das alterações climáticas são abordados de forma mais desenvolvida no Descritor Clima e 

Alterações Climáticas, verificando-se contudo e com aplicação ao projeto, que a ENAAC 2020 assume 

como uma das medidas para os Transportes para a redução das emissões em 2020/2030, a gestão da 

procura (passageiros e mercadorias) e ordenamento urbano de forma a reduzir o volume de deslocações e 

a distância das deslocações (Medida T1.2.1 do Ponto 1.2 Transportes urbanos e suburbanos).  

 

Ao criar uma variante local à atual estrada nacional, através da construção de uma circular a norte da 

cidade de Olhão para eliminar o constrangimento atualmente existente na travessia da cidade que se efetua 

através da EN125, e cujo traçado está já integrado no próprio tecido urbano, e ainda criar uma solução de 

melhoramento da circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária circundante, 

nomeadamente a ER2-6, EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 – Via do Infante), é assim possível reduzir o 

volume das deslocações dentro da cidade de Olhão e a distância das deslocações entre as vias da 

envolvente, cumprindo-se deste modo esta medida 
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12.3 - CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Neste ponto, o território abrangido pela área em estudo, será analisado em função das condicionantes 

existentes. 

 

Para o efeito, foram consultadas as entidades com intervenção e jurisdição sobre a área em causa. Foram 

ainda consultadas as Cartas de Condicionantes do PDM de Olhão que identifica as servidões e restrições 

de utilidade pública em vigor que podem constituir limitações ou condicionamentos a qualquer forma 

específica de aproveitamento do território. 

 

Com base nessas Cartas de Condicionantes do PDM que se apresentam no ANEXO 8 do Volume 3 – 

Anexos e na informação fornecida pelas várias entidades consultadas (ver ANEXO 2 do Volume 3 – 

Anexos), foi elaborada uma Carta Síntese de Condicionantes para a área de estudo sobre a planta do 

traçado, a qual constitui a FIG. IV. 49, mais à frente apresentada. 

 

Assim, de acordo com o levantamento de informação efetuado na área de estudo, existem as seguintes 

áreas condicionadas, sendo que da sua análise se identifica seguidamente o condicionamento imposto e a 

sua interferência ou não pelo projeto: 

• Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF); 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

• Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Domínio Público Hídrico (DPH); 

• Zonas inundáveis (APA); 

• Captações de Água Subterrânea; 

• Marco Geodésico; 

• Área de Servidão do Aeroporto de Faro; 

• Servidão radioelétricas; 

• Rede Rodoviária; 

• Rede Elétrica; 

• Redes de Abastecimento de Água e Saneamento; 

• Gasoduto; 

• Proteção do Património; 

• Proteção às Oliveiras; 

• Risco de Incêndio.  
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 Área de Proteção do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) 

Como já referido, o início da área de estudo insere-se em Área de Proteção do Parque Natural da Ria 

Formosa (PNRF), já próximo do seu limite norte, que abrange localizadamente áreas a norte da EN125, 

como é o caso desta zona do Torrejão, onde se inicia o projeto da Circular de Olhão. A área de proteção 

(“Área Terrestre – Proteção Complementar I”), é interferida pelo projeto até cerca do km 0+420 da  

Solução A e km 0+560 da Solução B.  

 

Em face das especificações do regulamento que não permitem a abertura de novas vias, considerou-se que 

o enquadramento que melhor corresponderia ao cumprimento deste regulamento, minimizando assim 

também impactes na afetação de novos usos, seria o de poder alargar e modificar a plataforma de vias 

existentes, conforme o n.º 2 do art.º 42, o que necessitará contudo sempre de parecer do ICNF. 

 

Como referido no Capitulo I deste relatório, onde se enquadram os antecedentes do EIA e do projeto, no 

arranque do projeto foi contactado o Parque Natural da Ria Formosa e realizada uma reunião com a sua 

Direção, da qual ficou claro a necessidade de não abrir novas frentes de acesso, fazendo antes uso de 

acessos existentes que podem ser alargados e melhorados, situação que é assim enquadrável no n.º 2 do 

art.º 42 e que se deduz como admissível face ao interesse público do projeto. 

 

A Solução A usa para o efeito um caminho municipal em terra batida que parte da EN125 para norte em 

direção a Bela Mandil e a Solução B usa a plataforma da estrada municipal que parte também para norte da 

EN125, um pouco antes da rotunda do Torrejão.  

 

 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A RAN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro, que estabelece no Artigo 22.º que, “As utilizações não 

agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar -se quando, cumulativamente, não causem graves 

prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos 

da RAN, (…) e quando estejam em causa, entre outras: 

 

l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, 

ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia 

elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou 

empreendimentos públicos ou de serviço público.” 
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A Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, define os limites e condições para a viabilização das utilizações não 

agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN). Nas áreas da RAN são 

excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, em especial devido ao interesse público do projeto, 

mediante parecer prévio ou comunicação prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente.  

 

A representatividade da RAN na área de estudo encontra-se ilustrada na Carta Síntese de Condicionantes 

(FIG. IV. 49) e com o respetivo extrato da carta do PDM em anexo (ANEXO 8 do Volume 3 – Anexos), 

verificando-se que se trata de uma condicionante com larga representatividade em toda a região a norte da 

cidade de Olhão, sendo por isso uma condicionante interferida pelo projeto em estudo em ambas as 

soluções e impossível de ser evitada a sua ocorrência generalizada ao território.  

 

 

 Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A REN garante a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos imprescindíveis ao 

enquadramento equilibrado das atividades humanas. Constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada, 

através do condicionamento à utilização de espaços com características ecológicas específicas. A sua 

criação é consequência da evolução da política ambiental nacional, procurando fazer face ao  

crescimento urbano, no sentido de criar e manter uma reserva de espaços naturais de elevada qualidade e 

sensibilidade.  

 

A REN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que corresponde à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que revogou o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de 

março e o Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de setembro. 

 

Após a definição e classificação do uso do solo como REN, os processos de loteamento, a construção de 

edificações, a construção de vias, as escavações e a destruição de vegetação não são permitidos, com 

exceção das ações de relevante interesse publico. De facto, de acordo com o art.º 21 - Ações de relevante 

interesse público do Decreto-lei n.º 239/2012: 

 

1. Nas áreas de REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam 

reconhecidas como tal por despacho 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; 
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2. O despacho referido no número anterior pode estabelecer, quando necessário, condicionamentos e 

medidas de minimização de afetação para execução de ações em áreas da REN; 

3. Nos casos de infraestruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, 

aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, 

a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento 

do interesse público da ação 

 

Ao presente projeto, poder-se-á aplicar a 1ª e a 4ª condição, por o projeto se desenvolver em área de REN 

mas usando vias existentes e ainda por via do interesse público do projeto, ao constituir uma via prevista no 

PRN 2000 e no PDM de Olhão.  

 

Aplica-se assim a possibilidade de desafetação mediante o reconhecimento do interesse público do projeto, 

situação que ocorre sempre que houver a emissão de Declaração de Impacte Ambiental favorável ou 

favorável. 

 

O diploma legal que aprova a delimitação da REN no concelho de Olhão é a RCM n.º 47/2000, de 7 de 

junho, com uma alteração, aprovada pela RCM n.º 152/2007, de 2 de outubro para a área do Plano de 

Pormenor do Escampadinho. O extrato da carta da REN apresenta-se no ANEXO 8 do Volume 3 – Anexos 

estando esta informação vertida para a Carta Síntese de Condicionantes  

 

Assim de acordo com esta cartografia, esta condicionante só ocorre, no essencial, a sul da EN125, onde se 

encontram as áreas húmidas do concelho, com exceção de uma pequena área que se prolonga ao longo do 

vale da ribeira de Bela Mandil (“áreas ameaçadas pelas cheias”) para norte da EN125 e que abrange a 

Solução A até cerca do km 0+250.  

 

As “Zonas Ameaçadas Pelas Cheias” definem-se de acordo com o Decreto-Lei n.º 239/2012, como “as 

áreas suscetíveis de inundação por transbordo de água do leito dos cursos de água devido à ocorrência de 

caudais elevados” (ver a propósito também a condicionante “zonas Inundáveis”). 

 

Nestas áreas, o projeto em ambas as soluções utiliza vias existentes, a beneficiar ou alargar, devendo 

contudo garantir-se as condições afetas ao ciclo hidrológico e a prevenção e redução do risco, garantindo a 

segurança de pessoas e bens. 
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 Domínio Público Hídrico 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Público 

Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

 

O domínio público hídrico abrange inúmeras situações, destacando-se as seguintes: 

 Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis; 

 Cursos de água navegáveis e flutuáveis; 

 Leitos e margens dos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nos troços que atravessam 

terrenos públicos do Estado; 

 Águas subterrâneas que existam em terrenos públicos, municipais ou de freguesias; 

 Águas dos poços e reservatórios construídos com verba municipal ou com verbas da freguesia. 

 

A delimitação do domínio público hídrico é o procedimento administrativo pelo qual é fixada a linha que 

define a estrema dos leitos e margens do domínio público hídrico confinantes com terrenos de outra 

natureza. De referir que a intervenção nestas áreas, de acordo com a legislação em vigor, carece de 

autorização junto da entidade competente. 

 

Ao nível da área em estudo verifica-se a presença de linhas de água não navegáveis nem flutuáveis na 

envolvente de projeto, de que se destaca a ribeira de Bela Mandil e a ribeira de Marim, respetivamente a 

nascente e a poente e sem qualquer interferência pelo projeto. Ocorrem ainda outras linhas de água 

subsidiárias de muito menor expressão e essas sim, interferidas pontualmente pelo projeto.  

 

 

 Zonas Inundáveis (APA) 

A APA define para a zona de início do projeto em torno da EN125 e da ribeira de Bela Mandil que fica a 

cerca de 150m para oeste da Solução A, uma zona inundável que na área de projeto se sobrepõe às áreas 

ameaçadas pelas cheias, definidas na REN.  
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 Captações de Água Subterrânea 

Para a área de estudo e com base na informação da APA/ARH Algarve que foi a informação considerada 

por se tratar de uma informação atualizada face ao que se encontra licenciado (não se considerando assim 

a informação do PDM), destaca-se a presença de numerosas captações subterrâneas, associadas a áreas 

agrícolas e áreas periurbanas. 

 

Assim, de acordo com a informação fornecida pela APA/ARH e cartografada na Carta Síntese de 

Condicionantes, as captações ocorrentes são para rega, havendo ainda duas captações identificadas para 

abastecimento humano e sem área de proteção indicada, a cerca de 500/600 m para sul do projeto, e que 

correspondem às captações municipais que constam da Carta de Condicionamentos Especiais do PDM, de 

reserva para situações pontuais (JK3 – Brejo e JK5 - Brancanes). 

 

No concelho de Olhão, o abastecimento de água para consumo humano é feito a partir da albufeira de 

Beliche. As captações anteriormente utilizadas pelo concelho, para o abastecimento público, e que são as 

acima referidas, constituem presentemente reservas para situações pontuais. 

 

Importa referir que o projeto não interfere com captações, embora se verifique proximidade pontual a 

algumas.  

 

 

 Marco Geodésico 

Os marcos geodésicos destinam-se a assinalar pontos fundamentais para apoio à cartografia e 

levantamentos topográficos e encontram-se protegidos de forma a garantir a sua visibilidade.  

 

O Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, estabelece uma servidão dos marcos geodésicos, que se institui 

automaticamente com a sua construção. As zonas de proteção abrangem a área de um círculo com raio 

mínimo de 15 m, ficando os proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados dentro dessa zona de 

proteção impedidos de fazer plantações, construções e outras obras ou trabalhos que impeçam a 

visibilidade das direções constantes das minutas de triangulação.  

 

Na área de estudo localiza-se um marco geodésico (Piares) na parte final do projeto, com o qual não existe 

qualquer interferência, nem com a sua área de proteção. A Solução A é a que revela maior proximidade, 

desenvolvendo-se contudo em ligeira escavação nessa zona.  
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 Área de Servidão do Aeroporto de Faro 

Toda a área de estudo insere-se na “Zona 7 (superfície horizontal exterior)” da área de servidão do 

Aeroporto de Faro, a que se refere o DL n.º 51/80, de 25 de março.  

 

Para esta zona será necessário parecer da ANAC se existirem construções ou criações de outros 

obstáculos a mais de 20 m de altura do solo e que se elevem acima da cota absoluta de 160 m.  

 

De acordo com o parecer da ANAC recebido no âmbito do contacto de entidades e salvo estas condições, 

esta entidade não tem nada a obstar ao projeto. 

 

 

 Servidões radioelétricas 

Da informação recebida do Ministério da Defesa Nacional há referência ao feixe hertziano que interliga a 

Capitania do Porto de Olhão e o Pólo de Comunicações do Cerro de S. Miguel, sendo afirmado que não há 

impedimento à realização do projeto desde que não sejam edificadas infraestruturas de iluminação, 

sinalética ou outras que interfiram com este feixe hertziano. 

 

A partir do Cerro de S. Miguel e conforme a Planta de Condicionamentos, Servidões Administrativas e 

Outras Restrições de Utilidade Publica ao Uso dos Solos do PDM, assinalam-se duas servidões 

radioelétricas, com orientação geral para NE e Este e nenhuma para Sul, neste caso em direção ao porto de 

Olhão.  

 

O projeto face à cota a que se desenvolve, quase de nível, não terá situações de iluminação ou sinalética, 

cuja incidência ou altura seja diferente das restantes outras vias já implantadas no território e com as quais 

se articula de nível. 

 

A solução que vier a ser desenvolvida em projeto de execução deverá ser enviada para parecer final do 

Ministério da Defesa Nacional. 

 

 

 Rede Rodoviária 

A constituição de servidões relativas às estradas que foram classificadas no Plano Rodoviário Nacional, em 

vigor, segue o regime previsto no novo Estatuto das Estradas da Rede Nacional (EERRN – Lei n.º 34/2015, 

de 27 de abril), que regula a proteção e fixa as condições de segurança e circulação dos seus utilizadores e 

as do exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e conservação. 
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No que respeita às servidões relativas às estradas que foram classificadas em Planos Rodoviários 

anteriores, mas que não constam do atual PRN, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei  

n.º 13/71, de 23 de janeiro. 

 

Com interesse para o projeto de referir que mesmo intersecta estradas municipais e caminhos municipais 

asfaltados e não asfaltados, de acordo com o definido na Planta de Condicionamentos, Servidões 

Administrativas e Outras Restrições de Utilidade Publica ao Uso dos Solos, no ANEXO 8 do Volume 3 – 

Anexos. Articula-se também ainda com uma estrada nacional que é a ERN125.  

 

Para o projeto em avaliação está também ainda definido um corredor em PDM que se identifica como 

“Estrada Nacional Prevista” e a este propósito menciona-se o Artigo 21.° Infra -estruturas municipais 

projetadas ou programadas do Regulamento do PDM, que refere que: 

 

1 — É interdita a construção nas seguintes faixas e áreas de reserva, destinadas a infra -estruturas projetadas e 

programadas:  

a) Área para instalação de ETAR e ampliação, sendo esta última igual à área de implantação prevista ou 

existente;  

b) Área para instalação de reservatórios de água e ampliação, sendo esta última igual à área do reservatório 

previsto ou existente;  

c) Corredor de 400 m para implantação da variante da EN 125 à cidade de Olhão;  

d) Corredor de 400 m para implantação da variante a Pechão;  

e) Corredor de 100 m para implantação do acesso poente à Fuseta a partir da via municipal principal 

Moncarapacho -Fuseta. 

 

2 — Os condicionamentos referidos no número anterior serão suspensos logo que se inicie a construção das infra 

-estruturas referidas ou que os respectivos projectos estabeleçam corredores específicos de dimensão inferior. 

 

 

 Rede Elétrica 

A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção, transporte e 

distribuição de energia elétrica segue o regime previsto nos Artigos 54.º e 56.º do Regulamento para 

Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do 

Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960, e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de 

julho. 
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As instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o perigo previsível 

para as pessoas e a evitar danos em bens materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação nas 

vias públicas ou particulares, nem afetar a segurança do caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas de 

energia ou de telecomunicação, ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras (Artigo 5.º do 

Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

1/92, de 18 de fevereiro, e Artigo 1.º do Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia 

Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro). 

 

Os afastamentos mínimos resultantes destes Regulamentos de Segurança são restrições que devem ser 

observadas aquando da instalação das redes elétricas ou no ato de licenciamento de edificações a localizar 

na proximidade das linhas elétricas já existentes. 

 

Verifica-se a ocorrência de linhas elétricas (EDP), no corredor da Solução A, ao km 0+500, km 1+300,  

km 2+300, km 2+600 e km 5+200. No corredor da Solução B, verificam-se interseções ao km 0+800 - 

1+000, km 1+100, km 2+100, km 2+350, km 4+650, km 4+850 - 5+500.  

 

Verifica-se também a existência de um posto de transformação no corredor da Solução A, cerca do  

km 2+300 e de dois postos de transformação no corredor da Solução B, cerca do km 0+800 e km 1+000, 

próximos aos traçados. 

 

Esta informação está cartografada na Carta Síntese de Condicionantes, constituindo um serviço afetado e 

passível de restabelecimento. 

 

 

 Redes de abastecimento de água e saneamento 

Verifica-se a ocorrência de infraestruturas de abastecimento de água (conduta), no corredor da Solução A, 

ao km 3+400 no espaço canal de uma via rodoviária existente e que será intersectada pela Circular.  

 

Existe também uma conduta de águas residuais intersetada ao km 5+200, em espaço canal de via 

rodoviária existente e a intersetar pela Circular.  

 

Na Solução B verifica-se a ocorrência de infraestruturas de abastecimento de água (conduta), no corredor 

da solução, ao km 3+200 no espaço canal de uma via rodoviária existente e que será intersectada pela 

Circular. Existe também uma conduta de águas residuais intersetada ao km 5+000, em espaço canal de via 

rodoviária existente e a intersetar pela Circular. Estas situações são comuns à Solução A. 
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Esta informação está cartografada na Carta Síntese de Condicionantes, constituindo um serviço afetado e 

passível de restabelecimento.  

 

 

 Gasoduto 

Na área em estudo verifica-se a presença de um gasoduto instalado em parte do traçado da estrada 

municipal que irradia da rotunda da Zona Industrial de Marim, na parte final do projeto e que servirá a Zona 

Industrial de Marim.  

 

Esta estrada será aproveitada por ambos as soluções para a implantação da Circular de Olhão.  

 

Assim sendo, deverá ter-se em conta o definido na legislação em vigor, ou seja o Decreto-Lei 11/94, de 13 

de janeiro que define o regime jurídico “aplicável às servidões necessárias à implantação e exploração das 

infra-estruturas das concessões de serviço público relativas ao gás natural, no seu estado gasoso (GN) ou 

líquido (GNL), e dos seus gases de substituição, adiante designadas por «servidões de gás»”, devendo o 

projeto da Circular proceder à devida articulação com este serviço em fase de projeto de execução com a 

definição das ações a empreender para essa compatibilização e contato com a entidade gestora da 

infraestrutura. 

 

 

 Proteção do Património 

Na área de estudo, ao nível do Património, verifica-se a existência de dois sítios classificados no PDM de 

Olhão (n.º 13 – Bela–Mandil e n.º 14 – Torrejão), assinalados na Carta Síntese de Condicionantes, 

localizando-se a poente do inicio do projeto e por este não interferidos.  

 

 

 Proteção às Oliveiras  

Na área de estudo verifica-se a presença de oliveiras isoladas delimitando uma parcela que é intercetada 

por ambas as soluções, entre os km 4+600 e 4+700 da Solução A e km 4+400 e 4+500 da Solução B, onde 

se implanta neste caso a rotunda B5.  

 

O regime jurídico de proteção às oliveiras rege-se pelo Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio. Segundo este 

diploma, o arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras só pode ser efetuado mediante prévia 

autorização concedida pelas direções regionais da agricultura e pescas. O corte ou arranque de exemplares 

isolados não carece de autorização, o que será o caso aplicável à presente situação. 
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 Risco de Incêndio 

Com base na cartografia apresentada no ANEXO 8 do Volume 3 – Anexos, correspondente à Carta de 

Perigosidade de Risco de Incêndio do concelho de Olhão, a zona de implantação do projeto insere-se 

pontualmente em áreas com risco de incendio, classificadas de perigosidade baixa a muito baixa. 

 

Relativamente à rede de pontos de água, cuja cartografia é também apresentada em anexo, verifica-se que 

os traçados se encontram afastados dos pontos definidos.  

 

Como faixas de gestão de combustível definem-se as estradas municipais que irradiam da EN125 assim 

como um conjunto alargado de Caminhos Municipais que partem dessas estradas municipais. 

 

Algumas destas vias são interferidas pelo projeto, sendo que ele próprio como futura via da rede viária 

nacional, se virá também a constituir como elemento integrante dessas faixas de gestão de combustível. 
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13 - PATRIMÓNIO 

13.1 - METODOLOGIA 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos 

Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de Outubro, (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 

25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património 

Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património 

arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental (Circular do ex-Instituto Português de Arqueologia, de 10 de 

Setembro de 2004). 

 

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de Património 

Cultural, no dia 13 de Abril de 2018, com a direção científica de João Albergaria, tendo tido parecer 

favorável, por parte da Direção Regional de Cultura do Algarve, conforme o ofício enviado no dia 21 de maio 

de 2018 (DRF/2009/08-10/278/PATA (CS 172617)) e que se apresenta no ANEXO 9 do Tomo 3 – Anexos. 

 

Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados pelas Direções Regionais de 

Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este 

projeto. 

 

O relatório dos trabalhos arqueológicos apresenta-se igualmente no ANEXO 9 do Tomo 3 – Anexo, assim 

como a respetiva cartografia, fichas de sítio e fotografias do levantamento de campo. 

 

 

13.1.1 - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO 

13.1.1.1 - ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 

A situação atual do factor Património circunscreve uma pequena área de enquadramento histórico 

(corredor com 400 m de largura e aproximadamente 6 km de extensão), que tem a finalidade de estabelecer 

os limites para a recolha de informação bibliográfica, de contribuir para o conhecimento do contexto histórico 

do território abrangido por este projeto e de integrar os elementos patrimoniais registados nas prospeções 

arqueológicas. 
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A área de incidência de projeto corresponde às 2 soluções, que constituem os corredores alternativos em 

análise. Cada um destes troços tem 200 m de largura e a sua extensão é variável: 6.145 km na Solução 1 e 

5.708 km na Solução 2. 

 

Deve-se ainda referir que os sítios registados no interior ou junto dos limites dos troços foram anotados com 

a respetiva quilometragem e que a sua distância ao eixo da linha foi calculado a partir do limite máximo de 

cada local. 

 

Considera-se como área de impacte direto a faixa de terreno a expropriar no âmbito da empreitada. A área 

de impacte indireto consiste no corredor existente entre o eixo da via e a distância de 50 m. A área de 

impacte nulo consiste na faixa de terreno existente entre o limite anterior e os 100 m (de cada lado do eixo 

da via). 

 

Deve-se ainda referir que a distância dos sítios com valor patrimonial ao eixo da via foi calculado a partir do 

limite máximo conhecido de cada local. 

 

 

13.1.1.2 - RECOLHA BIBLIOGRÁFICA 

13.1.2 - O LEVANTAMENTO DA INFORMAÇÃO DE CARIZ PATRIMONIAL E ARQUEOLÓGICO INCIDIU 

SOBRE OS SEGUINTES RECURSOS: 

- Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante 

designada Endovélico)(4) da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

- Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC(5) da responsabilidade da 

Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

- SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico(6) do Instituto da responsabilidade da 

Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

- Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da 

responsabilidade da Universidade do Minho7. 

  

                                                      
(4) http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 

(5) http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 

(6) http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx 

(7) http://geossitios.progeo.pt/index.php 
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- IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército8. 

- Googlemaps(9). 

- Plano Director Municipal de Olhão, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 50/95, 

Diário da República, 1ª Série B, n.º 126, de 31/05/1995, 3409-3426 alterado pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº 143/97, Diário da República, 1ª Série B, n.º 199 de 29/08/1997 e pelo 

Regulamento n.º 15/2008, Diário da República, 2.ª série, n.º 7 de 10/01/2008, 1263 – 1284. 

- Plano de Pormenor de Ocupação Turístico — Cultural de Marim, Olhão, publicado pelo Aviso n.º 

1858/2008, Diário da República, 2.ª série, n.º 16 de 23/01/2008, 3327 – 3335. 

- Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº 78/2009, Diário da República, 1ª Série, n.º 170 de 02/09/2009, 5811- 

5848. 

- Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura-Vila Real De Santo António ratificado pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 103/2005, Diário da República, 1ª Série B, n.º 121 de 

27/06/2005, 3966- 3992 e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2016, Diário da 

República, 1ª Série, n.º 201 de 19/10/2016. 

- Município de Olhão: Áreas de Atuação: Urbanismo: Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(http://www.cm-olhao.pt/areasatuacao/urbanismo/planos-municipais-de-ordenamento-do-territorio,  

04/05/2018). 

- Município de Olhão: Conhecer Olhão: Monumentos e Locais de Interesse (http://www.cm-

olhao.pt/conhecer-olhao/monumentos-e-locais-interesse, 04/05/2018). 

- Município de Olhão: Emissão de Plantas de Localização (http://mapa.cm-olhao.pt/, 04/05/2018) 

- Bibliografia publicada sobre a região. 

 

Nos arquivos da Direção Geral de Património Cultural foram ainda consultados os seguintes processos, no 

dia 20-4-2011, 25-5-2011, 14 e 22-9-2011: 

- S-583 – Quinta de Marim 

- S-6251 – Torrejão Velho  

  

                                                      
(8) http://www.igeoe.pt/ 

(9) https://maps.google.pt/ 
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- 2000/1(707) - EIA Via do Infante / Zona industrial de Olhão  

- 2004/1(753) – Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve 

- 2008/1(221) - Empreendimento Turístico Quinta de Bela Mandil – Olhão 

 

 

13.1.2.1 - ANÁLISE TOPONÍMICA 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a presença dos seguintes topónimos com 

potencial significado arqueológico na área de projeto e nas suas imediações. Estes encontram-se 

discriminados no quadro seguinte, conforme as categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.(10) 

 

Quadro IV. 54 – Topónimos na área de projeto com potencial significado arqueológico 

Tipo de Vestígios Topónimo 

Estruturas defensivas Torrejão 

Arqueológicos strictu sensu Quinta do Calhau 

 

 

13.1.3 - PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA 

As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 27 de Agosto de 2018, em toda a extensão das 2 

soluções em estudo, numa faixa de 200 m de largura. 

 

Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos, o 

técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do Estudo Ambiental para realizar 

prospeções arqueológicos nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade 

arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação prevista para este tipo de 

trabalhos de campo. 

 

A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o atual relatório. Como 

não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há 

necessidade de fazer qualquer depósito de matérias. 
  

                                                      
 
(10) Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios arqueológicos. 
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13.1.3.1 - VISIBILIDADE DO TERRENO 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a primeira 

consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes unidades de 

observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno 

(Quadro IV. 55 e Quadro IV. 56). 

 

Quadro IV. 55 – Graus de visibilidade do terreno 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais 
arqueológicos. 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de 
entulho e de lixo recente. 

Observação de construções, mas superfície de solo original sem qualidade 
de observação. 

Aterros e escavações 6 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido. 

Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 9 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais 
arqueológicos. 

 

Quadro IV. 56 – Grau de Diferenciação do Descritor 4 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 

4.1 
Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 

Observação facilitada de construções, mas com identificação difícil de 
materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 

Observação facilitada de construções e identificação razoável de materiais 
arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

4.3 
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 

Observação facilitada de construções e de materiais arqueológicos. 
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13.1.3.2 - FICHA DE SÍTIO 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito numa 

ficha criada para este efeito. A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores 

relacionados com os seguintes objetivos: 

- Identificação; 

- Localização administrativa e geográfica; 

- Descrição da Paisagem; 

- Caracterização do material arqueológico; 

- Caracterização das estruturas; 

- Avaliação e classificação do valor patrimonial; 

- Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 

 

Quadro IV. 57 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma freguesia. 

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Tipo de trabalhos realizados Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

 

Quadro IV. 58 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia. 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de Coordenadas Datum Lisboa. 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

 

Quadro IV. 59 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios identificados  Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 
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Quadro IV. 60 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio. 

Características do material identificado Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material identificado Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

 

Quadro IV. 61 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação espacial das 
estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido assinaladas nos 
campos anteriores. 

Interpretação funcional das estruturas Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura. 

 

 

13.1.3.3 - REGISTO FOTOGRÁFICO 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor patrimonial 

na área que será afetada por esta obra. 

 

 

13.1.3.4 - REGISTO CARTOGRÁFICO 

A área de projeto foi demarcada na Carta Militar de Portugal (escala 1:25.000), designadamente na folha n.º 

611. As ocorrências patrimoniais foram apresentadas no cartografia de projeto, à escala 1: 5000 (Anexo 9 

do Tomo 3 – Anexos, Figura 1 e Figura 2) e os graus de visibilidades têm o mesmo suporte cartográfico 

(Figura 3). 

 

 

13.1.3.5 - INFORMAÇÃO ORAL 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral relevante para este 

estudo. 
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13.1.4 - VALOR PATRIMONIAL 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio 

localizado exclusivamente nos troços alternativos, sendo importante referir que não se fez a avaliação 

patrimonial dos sítios que não foram relocalizados ou observados no terreno. 

 

Quadro IV. 62 – Localização das Ocorrências Patrimoniais identificadas na área de estudo 

N.º Designação Concelho Freguesia M P 

01 Bela Mandil 3 Olhão Pechão 224003 7349 

2 Bela Mandil/Belamandil Olhão Pechão 223737 7445 

3 Terraços de Bela Mandil Olhão Pechão 224160 7960 

4 Quinta de Bela Mandil Olhão Pechão 223748 7789 

5 Bela Mandil 4 Olhão Pechão 224120 8157 

6 Belo Monte de Cima Olhão Pechão 224200 8700 

7 João de Ourém 1 Olhão Pechão 224581 8865 

8 João de Ourém Olhão Pechão 224600 9000 

9 Arrochela 1 Olhão Pechão 224658 9293 

10 Arrochela 2 Olhão Pechão 224919 9184 

11 Quinta do Calhau 1 Olhão Pechão 225198 9150 

12 Quinta do Calhau 2 Olhão Quelfes 225492 9210 

13 Quinta do Major 2 Olhão Quelfes 225781 9417 

14 Quinta do Major 1 Olhão Quelfes 226085 9348 

15 Quinta do Major 3 Olhão Quelfes 226160 9544 

16 Cemitério de Olhão Olhão Quelfes 227113 9449 

17 Casinha da Glória Olhão Quelfes 227247 9287 

18 Piares 1 Olhão Quelfes 227524 9053 

19 Piares 2 Olhão Quelfes 227629 9048 

20 Piares Olhão Quelfes 227951 8668 

21 Torrejão Olhão Pechão 223701 7101 

22 Torrejão Velho 2 Olhão Pechão 223821 7090 

 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para 

calcular o valor patrimonial de cada sítio. O seu valor patrimonial é obtido usando as categorias 

apresentadas no Quadro IV. 63, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 
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Quadro IV. 63 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

 

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço 

envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse 

espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem 

original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção 

paisagística será considerada “com interesse”. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não 

contribuirá para o cálculo do Valor Patrimonial. 

 

Quadro IV. 64 – Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico 

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do valor 

deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, 

se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom estado do que num 

sítio em mau estado. O nível de conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este critério 

não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

 

Quadro IV. 65 – Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 
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O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio envolvente, 

dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de 

uma intenção evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que 

decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias 

culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 

 

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas características 

arquitetónicas e artísticas será feita tendo em consideração a sua relevância a nível regional. Também 

neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmente enterrado e 

nesse caso este critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

 

Quadro IV. 66 – Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de ocorrências patrimoniais com as mesmas 

características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Haverá situações, por 

incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá a raridade do 

mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

 

Quadro IV. 67 – Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 

O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o conhecimento das 

sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência 

patrimonial em questão. Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na 

determinação do Valor Patrimonial. 
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Quadro IV. 68 – Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto representativo 

de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a antiguidade do objeto já será 

considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o 

que aumenta a importância de cada vestígio singular. 

 

Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das sociedades pré-históricas, 

assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, 

os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível. 

 

Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente não será utilizado 

no cálculo do valor patrimonial. 

 

Quadro IV. 69 – Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as 

comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do lugar do 

objeto na identidade comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da importância na 

sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para 

calcular o Valor Patrimonial. 

 

Quadro IV. 70 – Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

318

 

O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. Esta avaliação 

decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio 

segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.), através de 

uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico 

conforme os quadros anteriores. 

 

Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor Patrimonial, são 

ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados no Quadro IV. 63. 

 

Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios apresentados 

com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou seja: 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) + (Valor da 

raridade*4) + (Valor cientifico*7) + (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

 

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4, enquanto o 

valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe 

E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles 

cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação 

e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete sobretudo o 

desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser manuseado com muita 

cautela. 

 

Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor Patrimonial, 

correspondendo a Classe A às ocorrências patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às ocorrências 

patrimoniais com menor valor. Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma 

Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado 

e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor. 

 

Quadro IV. 71 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8 

Muito reduzido E < 4 
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13.2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

Este projeto desenvolve-se no Distrito de Faro, concelho de Olhão, freguesias de Pechão e Quelfes. 

 

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem como objetivo, no âmbito 

deste trabalho, compreender a evolução da ocupação humana neste espaço específico, de forma a melhor 

enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem cultural 

que resultarão desta obra. 

 

O período paleolítico ainda é mal conhecido no sotavento algarvio, sendo a maior parte dos sítios 

escavados e com estratigrafias fiáveis conhecidos principalmente na região de Vila do Bispo, Lagos, Silves 

(Bicho, 2006). Nas freguesias em estudo só se conhece um sítio de cronologia paleolítica em Quelfes 

(Cavacos, CNS 7667), uma estação de ar livre cujos materiais líticos se apresentam em posição secundária 

e os chamados Terraços de Bela Mandil (n.º 3) em Pechão, uma formação geológica onde apareceram 

materiais líticos talhados de cronologia indeterminada (Pereira et alli, 2005b), mas que pela aparência 

poderão ser paleolíticos. 

 

A pré-história recente do concelho de Olhão e desta área em particular é também mal conhecida, pautando-

se os sítios conhecidos por serem achados isolados, como um ídolo de calcário na freguesia de 

Moncarapacho atribuído ao período Calcolítico (sítio de Barria, CNS 8199) e o sítio de Piares (n.º 20, duas 

mós manuais). Não há referências no Endovélico a nenhum sítio Neolítico no concelho e na Idade do 

Bronze apenas há sítios de tipologia funerária, três necrópoles na freguesia de Moncarapacho (Foupana, 

CNS 7503; Canada de Bias, CNS 7670; Serro do Argil, CNS 8049). 

 

A escassez de dados para este concelho continua para o período da Idade do Ferro, onde igualmente não 

há registos no Endovélico, panorama que se altera para a época romana, onde são vários os vestígios 

inventariados. Só na freguesia de Quelfes há seis ocorrências, estando três delas relacionadas com a 

produção industrial de produtos piscícolas: Quelfes e Ria Formosa (respetivamente CNS 24363 e 2746, que 

são duas cetárias) e Quinta de Marim 1 (CNS 7061, um complexo industrial que inclui um “conjunto de seis 

tanques de salga de peixe, armazéns, duas caldeiras e um forno de cal”). 
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A tipologia das outras ocorrências de Quelfes e as da freguesia de Pechão relacionam-se com a vida e 

morte das populações que habitavam esta zona da costa algarvia: uma villa (Quinta de Marim 3, CNS 583), 

uma estrutura que foi identificada como um balneário (Torrejão Velho, CNS 6251(11)), uma ponte (Ponte 

romana de Quelfes, CNS 256) e no âmbito funerário uma necrópole (Bela Mandil, n.º 2) e uma inscrição 

(Quinta de Marim 2, CNS 2724). 

 

No período medieval islâmico, as ocorrências não são muito abundantes no concelho e até ao estado atual 

da investigação parecem concentrar-se mais na freguesia de Moncarapacho (6 em 7 ocorrências no 

concelho, registadas no Endovélico). Nenhuma foi identificada nestas duas freguesias em estudo. 

 

Já em período cristão, as duas ocorrências registadas em Pechão relacionam-se com aspetos da vivência 

quotidiana: no sítio designado Paraíso (CNS 18841) identificaram-se vestígios de casas de pedra e 

cerâmicas à superfície e no sítio Pechão (CNS 8203) igualmente cerâmicas à superfície. Quelfes não 

regista no Endovélico nenhuma ocorrência medieval, embora a Torre de Quatrim (CNS 8040), dada como 

de cronologia indeterminada, possa ser de cronologia medieval (Marques, coord., 1995, 67). 

 

A referência mais antiga conhecida para o nome de Olhão é de 1378, numa carta do rei D. Fernando e é no 

século XVII que a povoação é mencionada como tendo alguma importância. Em 1614 Olhão pertence à 

freguesia de São Sebastião de Quelfes e as suas habitações eram cabanas e palhotas. O primeiro edifício 

de pedra foi a Ermida de nossa Senhora da Soledade, que já existe em 1665 (S.A., 1994, 6-7). Constitui-se 

como freguesia própria em 1695, após os seus cerca de 800 habitantes o terem assim requerido (CMO, 

[2011c]). 

 

Ao longo do séc. XVIII assiste-se a um grande crescimento populacional e urbanístico de Olhão, sendo as 

cabanas substituídas progressivamente por construções de pedra. A frota de pesca era numerosa e os seus 

cerca de 2500 habitantes viviam somente dessa actividade. Após se refazer dos estragos provocados pelo 

terramoto de 1755, Olhão seria uma das maiores povoações do Algarve (S.A., 1994, 7). 

 

Tendo tido um papel importante na luta contra os invasores franceses nos inícios do séc. XIX, Olhão foi 

elevada a vila em 1808 (Vila de Olhão da Restauração) e em 1826 foi constituído o concelho de Olhão. 
  

                                                      
 
(11) Embora a cronologia atribuída no Endovélico seja “indeterminada”, a descrição das estruturas e dos materiais apontam para o 
período romano. 
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A freguesia de Pechão constituiu-se por desanexação da de São Pedro de Faro, em data indeterminada(12), 

embora continuasse a pertencer ao seu termo. Em 1727 tinha 128 fogos e o seu território era no século XIX 

“(…) em grande parte occupado por montes incultos; mas nos sítios cultivados produz muitos cereaes, 

alfarrobas, algum vinho, e grande abundancia de figos.” (Leal, 1875, 515). 

 

A freguesia de Quelfes também foi criada a partir da sua desanexação da freguesia de São Pedro de Faro, 

cerca do ano de 1614 e também ficou a pertencer ao seu termo (CMO, [2011b]). 

 

13.3 - FATOR DE PATRIMÓNIO 

13.3.1 - CARATERIZAÇÃO DA PAISAGEM E DO TERRENO 

O projeto da Variante de Olhão vai atravessar uma área com alguma ocupação humana recente, de 

pequena densidade. Esta situação constituiu uma importante condicionante aos trabalhos de campo devido 

à existência de muitas propriedades vedadas ao acesso público. 
 

 
Foto 44 – Vista geral do terreno (áreas semi-urbanas, vedadas ao acesso público) 

 
Foto 45 – Vista geral do terreno (solo urbano) 

                                                      
 
(12) Mas anteriormente a 1680, data em que é referida a Paróquia de Pechão nos Registos Paroquiais de Santa Catarina da Fonte do 
Bispo (CMO, [2011 a]) 



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

322

Quadro IV. 72 – Lista de Ocorrências Patrimoniais Identificadas na Área de Enquadramento Histórico 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

1 Bela Mandil 3 Nora --- --- --- Contemporâneo Albergaria e Quelhas, 2011a, n.º 1; Pereira et alli, 
2005c, nº 10 

2 Bela Mandil/Belamandil Necrópole 955 
Sítio com 
interesse 

arqueológico 

PDM de Olhão, art. 36º, n.º 2 e 3; 
Plano de Ordenamento do Parque 
Natural da Ria Formosa, art. 47º e 

Anexo III 

Romano 

Alarcão, 1988; Albergaria, 2011a, n.º 14;  Cartó, 
2008, 4-5, 7-8, 

16-18, 21, 26, 28-29, 60-62; Marques et alli, 1995, 
91-93; 

Santos, 1972, 2: 247-248 

3 Terraços de Bela Mandil Vestígios de superfície --- --- --- Paleolítico Albergaria, Quelhas, 2011a, n.º 2; Pereira et alli, 
2005b, n.º 13 

4 Quinta de Bela Mandil Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Gaspar, 2008, n.º 10 

5 Bela Mandil 4 Forno de cal --- --- --- Contemporâneo 
Albergaria e Quelhas, 2011a, n.º 3; Gaspar, 2008, 

n.º 8 

6 Belo Monte de Cima Necrópole 8045 --- --- Indeterminado Marques et alli, 1995 

7 João de Ourém 1 Vestígios de superfície --- --- --- Moderno/contemporâneo Albergaria e Quelhas, 2011a, n.º 4 

8 João de Ourém Silo 2568 --- --- Indeterminado 
Albergaria e Quelhas, 2011a, n.º 5; Marques et alli, 

1995 

9 Arrochela 1 Edifício --- --- --- Contemporâneo  

10 Arrochela 2 Casa de apoio agrícola --- --- --- Contemporâneo  

11 Quinta do Calhau 1 Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo  

12 Quinta do Calhau 2 Vestígios de superfície --- --- --- Moderno/contemporâneo  

13 Quinta do Major 2 Vestígios de superfície --- --- --- Moderno/contemporâneo Albergaria e Quelhas, 2011a, n.º 6 

14 Quinta do Major 1 Vestígios de superfície --- --- --- Moderno/contemporâneo Albergaria e Quelhas, 2011a, n.º 7 

15 Quinta do Major 3 Eira --- --- --- Contemporâneo  

16 Cemitério de Olhão Cemitério --- --- --- Contemporâneo  

17 Casinha da Glória Vestígios de superfície --- --- --- Moderno/contemporâneo  

18 Piares 1 Vestígios de superfície --- --- --- Moderno/contemporâneo Albergaria e Quelhas, 2011a, n.º 8 

19 Piares 2 Edifício --- --- --- Contemporâneo  

20 Piares Achados Isolados --- --- --- Neo-calcolítico Albergaria e Quelhas, 2011a, n.º 9; Calado, 2000, 
n.º 21 
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N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

21 Torrejão 
Núcleo de povoamento 
(?) 0 

Património 
construído 

PDM de Olhão, art. 36º, n.º 1, alínea 
5 e Planta de Ordenamento -síntese, 
Elementos de património construído, 

n.º 5 

Contemporâneo  

22 Torrejão Velho 2 Vestígios de superfície --- --- --- 
Romano/Medieval 

Islâmico (?) 

Albergaria, 2011a, n.º 13; Cartó, 2008, 7, 15-16, 
19-20, 26-27, 

55-57 
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Como o relevo é pouco acentuado (predomínio de zonas planas, colinas suaves e vales muito abertos, sem 

ribeiros) não houve grandes obstáculos orográficos ao percurso pedestre. 

 

A vegetação do terreno foi maioritariamente boa devido à presença de parcelas agrícolas recentes ou 

abandonadas há relativamente pouco tempo. Contudo, registaram-se apenas pequenas manchas de mato 

denso (média visibilidade) e de eucaliptal (média visibilidade). 

 

 
Foto 46 – Vista geral do terreno (visibilidade média do terreno) 

 
Foto 47 – Vista geral do terreno (visibilidade média do terreno) 

 
Foto 48 – Vista geral do terreno (visibilidade boa do terreno) 
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13.3.2 - CARATERIZAÇÃO PATRIMONIAL 

Os trabalhos realizados com a finalidade de proceder à seleção do corredor da rodovia contribuíram para o 

inventário de 20 ocorrências patrimoniais: 1 nora (n.º 1), 2 necrópoles (n.º 2 e n.º 6), 8 locais com vestígios 

arqueológicos à superfície (n.º 3, n.º 7, n.º 12, n.º 13, n.º 14, n.º 17, n.º 18 e n.º 20), 3 conjuntos edificados 

(n.º 4, n.º 11 e n.º 19), 1 forno de cal (n.º 5), 1 silo escavado na rocha (n.º 8), 1 edifício (n.º 9), 1 casa de 

apoio agrícola (n.º 11), 1 eira (n.º 15) e 1 cemitério (n.º 16). 

 

A distribuição linear destas 20 ocorrências pelas 2 soluções em estudo é a seguinte: Solução A – 15 

registos; Solução B – 15 registos. 

 

Quadro IV. 73 – Distribuição das Ocorrências Patrimoniais pelos Corredores Alternativos 

Alternativa N.º Registo N.º Total 

Solução A 2,3,4,5,6,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20 15 

Solução B 1,3,5,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 15 

Total 39 

 

 

13.3.2.1 - SOLUÇÃO A 

A Solução A agrupa 15 ocorrências patrimoniais com valor patrimonial: 

 

- Troço 1: n.º 2/CNS 955; n.º 3, n.º 4 e n.º 5 (2 potenciais sítios arqueológicos, 1 conjunto edificado e 

1 forno de cal). 

- Troço 2: n.º 6/CNS 8045, n.º 9, n.º 10 e n.º 11 (1 potencial sítio arqueológico e 3 edifícios com 

significado arquitetónico e etnográfico). 

- Troço 3: n.º 12, n.º 14 e n.º 16 (2 potenciais sítios arqueológicos e 1 cemitério). 

- Troço 4: n.º 17, n.º 18, n.º 19 e n.º 20 (3 potenciais sítios arqueológicos e 1 antiga quinta). 

 

Neste grupo de ocorrências patrimoniais convém destacar a ausência de ocorrências patrimoniais com 

classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou 

em Imóvel em Vias de Classificação). Contudo, o sítio de Bela Mandil (n.º2/CNS 955) encontra-se 

inventariado no Plano Diretor Municipal de Olhão, classificado com sítio com interesse arqueológico (PDM 

de Olhão, art. 36º, n.º 2 e 3) e no Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, art. 47º e 

Anexo III 
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A análise do valor patrimonial das 15 ocorrências revela a preponderância das Classes de Valor Médio (2 

registos) e de Valor Reduzido (9 registos). Os resultados explicam-se pelo mau estado de conservação e da 

frequência dos conjuntos edificados e das estruturas de natureza etnográfica, bem como, do pouco valor 

histórico e científico dos vestígios arqueológicos identificados à superfície. 

 

Estas ocorrências estão representadas na escala 1: 25 000 e na escala de projeto, na cartografia que se 

apresenta no Anexo 9 do Tomo 3 – Anexos. 

 

Também a Carta Síntese de Condicionantes (FIG. IV. 49) apresenta a localização destes sítios. 

 

 

13.3.2.2 - SOLUÇÃO B 

A Solução B agrupa 15 ocorrências patrimoniais com valor patrimonial: 

 

- Trecho 1: n.º 1, n.º 3, n.º 5 (1 nora, 1 forno de cal e 1 potencial sítio arqueológico) 

- Trecho 2: n.º 7, n.º 8/CNS 2568, n.º 10 e n.º 11 (2 potenciais sítios arqueológicos e 2 edifícios com 

significado arquitetónico e etnográfico). 

- Trecho 3: n.º 13, n.º 14, n.º 15, n.º 16 (2 potenciais sítios arqueológicos, 1 eira e 1 cemitério). 

- Trecho 4: n.º 17, n.º 18, n.º 19 e n.º 20 (3 potenciais sítios arqueológicos e 1 antiga quinta). 

 

Neste conjunto de ocorrências patrimoniais saliente-se a ausência de ocorrências patrimoniais com 

classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou 

em Imóvel em Vias de Classificação). 

 

Tal como na Solução A, a análise do valor patrimonial das 15 ocorrências revela o predomínio das Classes 

de Valor Médio (2 registos) e de Valor Reduzido (11 registos). Os resultados explicam-se pelos mesmos 

motivos: a ruína e o elevado número de conjuntos edificados e de construções de natureza etnográfica; 

reduzido valor histórico e científico dos vestígios arqueológicos identificados à superfície do solo. 
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Quadro IV. 74 – Distância das Ocorrências aos Eixos de Via e ao Limite da Faixa de Expropriação 

 
Solução A Solução B 

Dist Eixo Dist.Limite Dist Eixo Dist.Limite 

N.º Tipo de Sítio Trecho Km Dist (m) Km Dist (m) Km Dist (m) Km Dist (m) 

1 Bela Mandil 3 1 0+126 > 100 0.126 > 100 0+149 22 0+149 12 

2 Bela Mandil/Belamandil 1 0+058/0+344 17 0+058/344 11 0+063/0+366 > 100 0+063/0+366 > 100 

3 Terraços de Bela Mandil 1 0+700/0+969 0 0+700/0+969 0 0+446/1+024 0 0+700/0+969 0 

4 Quinta de Bela Mandil 1 0+532 43 0+532 33 0+544 > 100 0+544 > 100 

5 Bela Mandil 4 1 1+067 29 1+067 18 0+971 0 0+971 0 

6 Belo Monte de Cima 2 1+569 83 1+569 92 1+539 > 100 1+539 > 100 

7 João de Ourém 1 2 1+987 > 100 1+987 > 100 1+845 79 1+845 72 

8 João de Ourém 2 2+176 > 100 2+176 > 100 1+982 29 1+982 23 

9 Arrochela 1 2 2+376 65 2+376 60 2+032 > 100 2+032 > 100 

10 Arrochela 2 2 2+525 73 2+525 67 2+352 59 2+352 54 

11 Quinta do Calhau 1 2 2+885 73 2+885 66 2+615 (BA2) 49 2+615 (BA2) 41 

12 Quinta do Calhau 2 3 3+127/3+258 0 3+127/3+258 0 2+822/3+050 > 100 2+822/3+050 > 100 

13 Quinta do Major 2 3 3+515 > 100 3+515 > 100 3+282 10 3+282 2 

14 Quinta do Major 1 3 3+756/3+858 0 3+756/3+858 0 3+488/3+611 63 3+488/3+611 52 

15 Quinta do Major 3 3 3+933 > 100 3+933 > 100 3+691 92 3+691 85 

16 Cemitério de Olhão 3 5+000 42 5+000 37 4+500 (v) 31 4+500 (v) 29 

17 Casinha da Glória 4 5+160 (AB3) 17 5+160 (AB3) 6 4+739/4+772 0 4+739/4+772 0 

18 Piares 1 4 5+535/5+577 0 5+535/5+577 0 5+100/5+150 0 5+100/5+150 0 

19 Piares 2 4 5+629 23 5+629 4 5+208 (v) 23 5+208 (v) 4 

20 Piares 4 6+137 25 6+137 18 5+699 25 5+699 15 
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Quadro IV. 75 – Valor Patrimonial das Ocorrências Localizadas na Área de Incidência do Projeto – Solução A 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia Valor Patrimonial Classe de Valor Patrimonial 

2 Bela Mandil/Belamandil Necrópole 955 Romano --- --- 

3 Terraços de Bela Mandil Vestígios de superfície --- Paleolítico 12,14 C 

4 Quinta de Bela Mandil Conjunto edificado --- Contemporâneo --- --- 

5 Bela Mandil 4 Forno de cal --- Contemporâneo 4 D 

6 Belo Monte de Cima Necrópole 8045 Indeterminado --- --- 

9 Arrochela 1 Edifício --- Contemporâneo 4,28 D 

10 Arrochela 2 Casa de apoio agrícola --- Contemporâneo 4 D 

11 Quinta do Calhau 1 Conjunto edificado --- Contemporâneo 4 D 

12 Quinta do Calhau 2 Vestígios de superfície --- Moderno/contemporâneo 5,14 D 

14 Quinta do Major 1 Vestígios de superfície --- Moderno/contemporâneo 4,85 D 

16 Cemitério de Olhão Cemitério --- Contemporâneo 9,14 C 

17 Casinha da Glória Vestígios de superfície --- Moderno/contemporâneo 4,85 D 

18 Piares 1 Vestígios de superfície --- Moderno/contemporâneo 4,85 D 

19 Piares 2 Conjunto edificado --- Contemporâneo 4,71 D 

20 Piares Achados Isolados --- Neo-calcolítico --- --- 
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Quadro IV. 76 – Valor patrimonial das Ocorrências Localizadas na Área de Incidência do Projeto – Solução B 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia Valor Patrimonial Classe de Valor Patrimonial 

1 Bela Mandil 3 Nora --- Contemporâneo 5,71 D 

3 Terraços de Bela Mandil Vestígios de superfície --- Paleolítico 12,14 C 

5 Bela Mandil 4 Forno de cal --- Contemporâneo 4 D 

7 João de Ourém 1 Vestígios de superfície --- Moderno/contemporâneo 4,85 D 

8 João de Ourém Silo 2568 Indeterminado --- --- 

10 Arrochela 2 Casa de apoio agrícola --- Contemporâneo 4 D 

11 Quinta do Calhau 1 Conjunto edificado --- Contemporâneo 4 D 

13 Quinta do Major 2 Vestígios de superfície --- Moderno/contemporâneo 5,14 D 

14 Quinta do Major 1 Vestígios de superfície --- Moderno/contemporâneo 4,85 D 

15 Quinta do Major 3 Eira --- Contemporâneo 4,57 D 

16 Cemitério de Olhão Cemitério --- Contemporâneo 9,14 C 

17 Casinha da Glória Vestígios de superfície --- Moderno/contemporâneo 4,85 D 

18 Piares 1 Vestígios de superfície --- Moderno/contemporâneo 4,85 D 

19 Piares 2 Conjunto edificado --- Contemporâneo 4,71 D 

20 Piares Achados Isolados --- Neo-calcolítico --- --- 
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14 - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DO AMBIENTE SEM PROJETO 

O Projeto em análise consiste na construção de uma variante à EN125 na travessia da cidade de Olhão, 

concelho de Olhão. 

 

Neste contexto, a ausência de projeto – “alternativa zero” – traduz-se na manutenção das atuais condições 

de circulação e de segurança, desadequadas ao tráfego circulante e natureza eminentemente urbano da 

EN125 no trecho em causa que condicionam também o cariz da própria cidade neste local. Considerando 

as diferentes áreas temáticas analisadas na caracterização da situação atual do ambiente, pode estimar-se 

em cada uma delas os seguintes aspetos previsionais principais. 

 

Qualquer projeção a longo prazo apresenta sempre dificuldades, pelo que no essencial será feita uma 

abordagem tendencial da situação, tendo em conta os estudos efetuados e os elementos disponíveis. 

 

• Geologia e Solos 

A ausência de projeto implica a manutenção das características geomorfológicas e geológicas da área em 

causa, bem como no que diz respeito aos restantes aspetos físicos do meio, nomeadamente os solos e as 

suas características, não se prevendo alterações à situação atual. 

 

• Solos e Uso do Solo 

Os solos presentes na área de implantação do projeto apresentam qualidade elevada e, em grande parte, 

encontram-se classificados como Reserva Agrícola Nacional, com vastas parcelas de terreno a 

apresentarem ocupação agrícola, desde o tradicional pomar de sequeiro característico da zona algarvia, 

passando por pomares de citrinos regados ou estufas para a produção de produtos hortícolas. 

 

Desta forma, é previsível a manutenção dos solos e dos seus usos agrícolas dominantes, mantendo as suas 

características e aptidão para a exploração agrícola. 

 

• Clima e Alterações Climáticas 

De acordo com os vários estudos desenvolvidos que para o território continental quer também já para a 

região, nomeadamente a nível do município de Loulé, com possibilidade de extrapolação para Olhão, está 

previsto uma diminuição da precipitação média anual, um aumento da temperatura média anual (em 

especial das máximas), a subida do nível médio da água do mar e o aumento dos fenómenos extremos de 

precipitação (cheias). 
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• Recursos Hídricos. Qualidade da Água  

Os recursos hídricos da zona e ponto de vista dos aspetos quantitativos tenderam a ser influenciado pelos 

aspetos climáticos em articulação com os aspetos ligados à atividade humana. 

 

Os cursos de água (Ribeira de Bela-Mandil e Ribeira de Marim) intersetados pelo traçado da Circular de 

Olhão são de pequena dimensão, situam-se em zonas de baixa altitude e apresentam valores de 

escoamento médio anual baixos e um regime hidrológico de carácter sazonal, com um caudal muito 

reduzido ou nulo nos períodos mais secos. Não se prevê que esta situação se altere, no entanto, os caudais 

em eventos de precipitação mais intensa poderão ser mais volumosos e eventualmente geradoras. 

 

De acordo com a informação da APA, a parte inicial do troço poente da Circular de Olhão, está inserida 

numa zona sujeita a inundações proveniente das marés da Ria Formosa. Situação que pode incrementar a 

ocorrência de cheias neste setor do traçado. 

 

A subida do nível do mar, com o risco de intrusão salina dos aquíferos, constitui também um dos aspetos a 

considerar no âmbito das alterações climáticas. A redução da precipitação poderá também influenciar direta 

ou indiretamente o avanço da interface, o que provocará uma descida dos níveis piezométricos.  

 

Relativamente aos sistemas de abastecimento, os impactos das alterações climáticas incidirão sobretudo 

nas componentes de captação e tratamento, em consequência da diminuição da disponibilidade de água 

superficial e subterrânea, que poderá também comprometer a sua qualidade.  

 

A concentração da precipitação nos meses de inverno, associada a uma eventual redução da precipitação 

anual e ao aumento das taxas de evapotranspiração, poderá comprometer a recarga dos aquíferos, 

acentuando a dificuldade de satisfazer as necessidades de água durante a primavera, verão e inverno. A 

degradação da qualidade da água bruta nos locais onde se instalaram captações superficiais é uma 

consequência das projeções de redução do escoamento, de aumento da erosão e do transporte de 

sedimentos e do aumento da temperatura da água. Em consequência poderá ser necessário proceder a 

alterações nas infraestruturas de captação pese embora no local se destinam a rega, embora ainda também 

com 3 captações subterrâneas de reserva em caso de problemas com o abastecimento superficial. 

 

Nos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais e pluviais a maior probabilidade de ocorrência 

de precipitações intensas irá ter consequências nos sistemas de drenagem pluvial e nos sistemas unitários, 

que poderão não ter capacidade para drenar caudais de ponta pluviais aumentados.  
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A tendência de aumento da duração de períodos secos poderá limitar a eficácia da autolimpeza dos 

coletores pluviais ou unitários. Os esquemas de tratamento dos sistemas de drenagem unitários são 

particularmente vulneráveis, uma vez que será necessário tratar maiores volumes de água poluída em 

períodos curtos, com maior variabilidade de concentração de poluentes, podendo causar problemas de 

operacionalidade nos esquemas de tratamento instalados.  

 

As infraestruturas associadas ao abastecimento e ao tratamento, por estarem frequentemente localizadas 

em zonas de inundação, poderão também ser afetadas pelas alterações climáticas. 

 

De referir ainda que no contexto de prevalência da atividade agrícola, mesma é também indutora de 

potenciais alterações na qualidade da água quer superficial quer subterrânea por via dos compostos 

químicos usados. 

 

• Qualidade do Ar 

Na ausência do projeto a circulação rodoviária na zona de influência do projeto continuará a ocorrer na 

Estrada Nacional 125, e consequentemente a processar-se pelo meio da área urbana de Olhão. Esta 

continuará a ser a principal fonte de emissão de poluentes atmosféricos na área em estudo. Com o aumento 

do volume de tráfego expectável seria de prever um ligeiro aumento da concentração de poluentes 

atmosféricos no ar ambiente nas imediações da rede viária existente, ao longo da qual se regista uma 

ocupação territorial mais densa. 

 

Contudo, dado que as crescentes exigências ao nível da legislação de qualidade do ar relativas às 

emissões atmosféricas resultantes do tráfego rodoviário e melhorias tecnológicas, nomeadamente em 

termos de exigências técnicas dos veículos e de combustíveis, é possível concluir que o aumento de tráfego 

poderá ser compensado pela redução dos fatores de emissão específicos pelo que não se prevêem 

alterações significativas da qualidade do ar para a zona em estudo. 

 

Admitindo que se mantenha um perfil de ocupação territorial na envolvente do traçado de características 

residenciais e comerciais, sem grandes fontes poluentes, não se perspetiva que as emissões resultantes 

destas atividades condicionem de forma significativa a qualidade do ar na envolvente da Variante a Olhão, 

não se prevendo por isso alterações significativas nos parâmetros de qualidade do ar atualmente 

verificados. 
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• Ambiente Sonoro 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual, ao longo dos anos, para o cenário de não 

implementação do empreendimento em análise, em virtude de existir um infindo número de hipóteses de 

evolução das principais fontes de ruído, e em virtude de existir também um infindo número de outras fontes 

de ruído relevantes que poderão passar a contribuir para o ambiente sonoro dos locais, afigura-se 

adequado assumir, na ausência de informação em contrário, que os níveis sonoros registados atualmente 

deverão manter-se no futuro, para a hipótese de não implementação do projeto, sendo assim 

representativos da Situação de Referência. 

 

• Sistemas Ecológicos 

Face à evolução dos usos, não é expectável que a curto/médio prazo ocorram alterações significativas da 

paisagem atual, mantendo-se as práticas atuais de uso do solo e o elenco faunístico existente, que já se 

encontra adaptado às perturbações antrópicas decorrentes da proximidade a zonas urbanas e 

infraestruturas lineares existentes no local. 

 

• Património Cultural  

A manutenção da situação atual na ausência de projeto, não representa qualquer tipo de ameaça para o 

património cultural identificado. 

 

• Paisagem 

A área em análise tem presenciado uma alteração da sua paisagem, não só pela crescente expansão dos 

aglomerados urbanos, mas também pela propagação de novos núcleos habitacionais, pelo que, no caso da 

não concretização do projeto, poder-se-ia prever que a paisagem envolvente à Variante de Olhão se 

mantivesse inalterada apenas a curto prazo, sendo previsível a gradual e perda de identidade da paisagem 

pela pressão urbanística. 

 

• Componente Social e Ordenamento do Território  

O contexto regional e a localização na faixa litoral algarvia e as dinâmicas socioeconómicas locais, tornam 

previsível a continuação da tendência de crescimento urbano e populacional que tem vindo a verificar-se na 

área de estudo, incluindo a área atravessada pelo projeto, nomeadamente tendo em conta a ação 

polarizadora e dinamizadora do centro urbano. 
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Neste processo, embora os espaços agrícolas se encontrem sob alguma pressão é previsível a sua 

salvaguarda e manutenção, tendo em conta, por um lado, as culturas mais rentáveis neles produzidas, bem 

como a sua classificação como Reserva Agrícola Nacional. 

 

Os fluxos de tráfego rodoviário tenderão a crescer com algum significado, pelo que, na ausência de projeto, 

tal se traduzirá no aumento do tráfego de atravessamento da cidade de Olhão, onde não há alternativa à 

atual EN125, tanto mais que a A22 que se assume como alternativa para o tráfego regional, constitui uma 

via portajada. 

 

Neste contexto, a carência de uma via Variante em Olhão, tornar-se-á ainda mais evidente. 

 

No que respeita ao Ordenamento do Território, tendo em conta o PDM em vigor, caso a Circular de Olhão 

não venha a ser construída, é previsível que outra via com funções semelhantes venha a ser considerada, 

dentro do corredor definido no próprio PDM para esta via. 

 

Enquanto tal não vier a acontecer é previsível que as ocupações e usos atuais do solo possam manter-se, 

designadamente no que se refere usos agrícolas, considerando o estatuto de proteção (Reserva Agrícola 

Nacional) de grande parte destes solos. 

 

No que respeita às circulações rodoviárias é previsível que os impactes negativos do atravessamento da 

cidade de Olhão, pelo troço da atual EN125, venham a agravar-se, prejudicando, por um lado, a mobilidade 

nesta zona do Algarve e, por outro, a qualidade ambiental da cidade. 
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CAPÍTULO V – ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - METODOLOGIA GERAL DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Neste capítulo é feita a identificação, caracterização e avaliação dos impactes, tendo em conta as ações 

associadas às diferentes fases do projeto da EN125 – Circular de Olhão, face à situação do ambiente 

retratada anteriormente: 

- A Fase de Construção, com a execução das obras necessárias à implantação da via que implicam 

escavações e aterros localizados, movimentação de terras, e a que se segue a execução das 

estruturas da via e os resta. A esta fase associa-se ainda a movimentação de veículos e pessoas, 

bem como o funcionamento dos estaleiros e instalações provisórias de apoio à obra. 

- A Fase de Exploração da via com as ações de manutenção inerentes e a sua integração no 

conjunto da EN125 e rede viária local associada. 

 

A Fase de Desativação não é considerada, face ao caráter estruturante da infraestrutura em avaliação na 

rede rodoviária nacional. Todavia, uma eventual desativação, implicará a remoção das estruturas 

associadas ao projeto, com impactes semelhantes aos da fase de construção, a que se segue a 

recuperação da área afetada. 

 

Atendendo à fase de Estudo Prévio em que se encontra o projeto são analisadas 2 alternativas para o seu 

traçado (Solução A e Solução B), com possibilidade de articulação ente si através de três ligações, na 

Solução A, as Ligações A-B-1, A-B-2 e A-B-3 e na Solução, as Ligações B-A-1, B-A-2 e B-A-3. 

 

Para permitir uma mais fácil análise e comparação das Soluções A e B, o projeto foi dividido por trechos, 

concluindo em cada um deles sobre qual a alternativa mais ou menos favorável, bem como dos impactes 

presentes, para em caso da interligação de soluções se revelar de interesse, se verificar assim se também a 

ligação entre elas é viável. 

 

Deste modo, evita-se a avaliação integral das 16 combinações de traçado, resulta de todas as 

possibilidades de articulação das soluções entre si, com repetições de avaliação e dificuldade de discernir a 

constituição da combinação de traçado. 
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Deste modo, os Trechos de avaliação são os seguintes, permitindo em cada um deles escolher a Solução A 

ou a Solução B e globalmente, a possibilidade das soluções se poderem articular entre si. 

 

1. Trecho 1: desde o início do projeto, nas proximidades do km 111+500 da atual EN125 (rotunda de 

Torrejão) até ao final da Lig. A-B-1 (km 1+297) e Lig. B-A-2 (km 1+281) 

2. Trecho 2: desde o final da Lig. A-B-1 (km 1+297) e Lig. B-A-2 (km 1+281) até ao final da Lig. A-B-2 

(km 2+990) e Lig. B-A-3 (km 2+708) 

3. Trecho 3: desde o final da Lig. A-B-2 (km 2+990) e Lig. B-A-3 (2+708) até ao início da Lig. A-B-3 

(km 5+084) e Lig. B-A-4 (km 4+550) 

4. Trecho 4: desde o início da Lig. A-B-3 (km 5+084) e Lig. B-A-4 (km 4+550) até ao final do projeto 

(km 6+144 da Solução A e km 5+708 da Solução B) 

 

O esquema dos trechos, que foi já também seguido nalguns descritores na caracterização da situação de 

referência, é apresentado neste capítulo, no seu ponto introdutório. 

 

De referir, contudo, que as quantificações feitas para as afetações territoriais nalguns dos descritores (solos, 

uso do solo e condicionantes – RAN e REN) estão individualizadas e estruturadas de forma a permitir obter 

também os valores globais para cada uma das 16 combinações possíveis (8 por solução), conforme a 

seguir se apresenta. Essas quantificações apresentam-se no ANEXO 10 do Tomo 3 – Anexos. 

 

Quadro V. 1 – Combinações de Traçado Possíveis Face às Alternativas e Ligações ente Elas 

Combinações:  Extensão  
(m) 

1 Solução A         6143.9 

2 Solução A + Lig. A-B-3 + Solução B    6756.4 

3 Solução A + Lig. A-B-2 + Solução B    5953.5 

4 Solução A + Lig. A-B-2 + Solução B+ Lig. B-A-3 + Solução A  5968.9 

5 Solução A + Lig. A-B-1 + Solução B    5804.3 

6 Solução A + Lig. A-B-1 + Solução B + Lig. B-A-3 + Solução A  5819.6 

7 Solução A + Lig. A-B-1 + Solução B + Lig. B-A-2 + Solução A  5970.0 

8 Solução A + Lig. A-B-1 + Solução B + Lig. B-A-2 + Solução A + Lig. A-B-3 + Solução B 6009.7 

9 Solução B         5707.7 

10 Solução B + Lig. B-A-3 + Solução A    5723.1 

11 Solução B + Lig. B-A-2 + Solução A    5873.4 

12 Solução B + Lig. B-A-2 + Solução A + Lig.A-B-3 + Solução B   5913.1 

13 Solução B - Lig. B-A-1 + Solução A    6097.0 

14 Solução B - Lig. B-A-1 + Solução A + Lig. A-B-3 + Solução B   6136.7 

15 Solução B - Lig. B-A-1 + Solução A + Lig. A-B-2 + Solução B   5906.5 

16 Solução B - Lig. B-A-1 + Solução A + Lig. A-B-2 + Solução B + Lig. B-A-3 + Solução A 5921.9 
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Em termos da estrutura de abordagem e para a uniformização da avaliação de impactes, incluir-se-á em 

cada descritor ambiental, a seguinte estrutura de abordagem: 

 

i) Metodologia de avaliação específica – onde se identificam os aspetos metodológicos específicos 

de avaliação em cada descritor; 

ii) Identificação, previsão e avaliação de impactes – estruturada para as fases de construção e 

exploração, avaliando-se o projeto e as alternativas de acordo com a estruturação atrás 

apresentada. Nesta avaliação são privilegiados sempre que possível os aspetos quantitativos, tendo 

em conta as ações de projeto e a sua relação com a área temática em causa. Os impactes 

identificados incluem as opções de projeto assumidas, assim como todas as medidas associadas à 

aplicação da legislação e boas práticas ambientais; 

iii) Alternativa Zero – avaliação da evolução da situação atual sem implantação do projeto; 

iv) Síntese de impactes. Conclusões – conclusão dos impactes principais associados ao fator 

ambiental e tendo em conta as alternativas de traçado, procedendo-se à sua sistematização e 

classificação final numa tabela, com base num conjunto de parâmetros de avaliação pré-definido e 

que se apresenta no Quadro V. 2. 

Na avaliação dos impactes, e de modo a proporcionar uma noção global dos mesmos, utilizar-se-á a escala 

de classificação baseada nos seguintes parâmetros de modo a se chegar ao cálculo da Significância do 

Impacte: 
 

Quadro V. 2 – Critérios Utilizados para a Classificação de Impactes 

Critérios de Classificação Escala 
Valor 

(para o cálculo da 
Significância do Impacte) 

Sentido 
(revela-se o impacte é positivo ou negativo para o 

ambiente) 
Positivo ou negativo Não aplicável 

Efeito 
(se o impacte resulta de ações diretas do projeto 

ou dos seus efeitos) 
Direto, indireto Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência 
(revela-se ao grau de probabilidade do impacte 

ocorrer) 

Improvável / Pouco provável 
Provável 

Certo 

1 
2 
3 

Duração 
(refere-se à escala temporal em que atua um 

determinado impacte) 

Temporário 
Permanente 

1 
2 

Frequência 
(refere-se à escala de frequência em que atua um 

determinado impacte) 

Raro 
Ocasional/Sazonal 

Diário 

1 
2 
3 
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Critérios de Classificação Escala 
Valor 

(para o cálculo da 
Significância do Impacte) 

Reversibilidade 
(tem em conta a possibilidade de, uma vez 

produzido o impacte, o sistema afetado poder 
voltar ao seu estado inicial) 

Reversível 
Parcialmente reversível 

Irreversível 

1 
2 
3 

Magnitude 
(refere-se ao grau de afetação sobre um 

determinado factor) 

Reduzida 
Moderada 
Elevada 

1 
3 
5 

Valor do recurso afetado e /ou sensibilidade 
ambiental da área do impacte 

Reduzido 
Moderado 
Elevado 

1 
3 
5 

Escala 
(área de ocorrência geográfica do impacte) 

Confinado à instalação 
Não confinado mas localizado 

Não confinado 

1 
2 
3 

Capacidade de minimização ou compensação 
Minimizável e/ou compensável 

Não minimizável nem compensável 
1 
2 

 

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será obtida a partir da soma dos valores 

atribuídos aos diferentes critérios de avaliação considerados, sendo: 

• Muito significativos se a pontuação ultrapassar os 21 valores; 

• Significativos se a pontuação for superior a 17 e igual ou inferior a 21 valores; 

• Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 17 valores. 

Analisam-se ainda no presente Capítulo os Impactes Cumulativos e apresenta-se a Análise de Risco. 

 

Com base nos resultados da Avaliação de Impactes por Área Temática, será efetuada no final do 

Capítulo, a Avaliação Global de Alternativas, onde se sintetiza a avaliação dos impactes das alternativas 

de projeto por área temática, de forma a selecionar-se a mais favorável ambientalmente.  

 

Seguidamente resumem-se os principais aspetos de projeto que enquadram as avaliações a realizar. 

 

 

1.2 - ENQUADRAMENTO DOS PRINCIPAIS ASPETOS DO PROJETO 

O projeto da EN125 – Circular de Olhão apresenta duas soluções alternativas para o seu desenvolvimento, 

embora como referido e da possibilidade de ligação entre elas em três pontos distintos em cada solução, 

resultem 16 combinações possíveis para o traçado (8 por solução). 
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Globalmente, a Solução A corresponde ao traçado que se desenvolve mais a poente e mais a norte de 

Olhão, com exceção do trecho entre o km 2+850 e a rotunda A2 em que é o traçado que se desenvolve 

mais a sul. Por esta razão é o traçado que apresenta maior distância relativamente ao centro da cidade 

e por isto é o mais extenso, possuindo um comprimento total de cerca de 6,145 km. Tem uma área de 

ocupação de 14,1 ha. Em cerca de 0,9 km desenvolve-se sobre vias existentes que serão adaptadas para a 

sua instalação, situação que foi viabilizada entre a IP e a Câmara Municipal de Olhão. 

 

Apresenta 4 interseções de nível do tipo rotunda apenas com as vias de hierarquia superior 

nomeadamente a EN125 (inicio do projeto), EN2-6, a EM516-3 e a estrada de Quelfes (Rotunda A0 a 

Rotunda A3, sendo que a Rotunda A4 corresponde à rotunda existente da EN125 junto à zona industrial de 

Marim, no final do traçado). As interseções com as vias de hierarquia inferior são feitas de forma 

desnivelada através de 4 restabelecimentos, dos quais três deles cruzarão a via circular através de 

passagens inferiores (PI 1A, PI 2A e PI 3A) e um será paralelo à mesma via. 

 

O restabelecimento A1 interseta a via circular ao km 2+255 através da obra de arte PI 1A e refere-se ao 

caminho rural que liga a EN2-6 a Queijeira. Associado a ele há o restabelecimento paralelo A1-A que 

permite a acessibilidade a Arrochela, também a partir da EN2-6. O restabelecimento A2 cruza inferiormente 

a via circular através da obra de arte PI 2A ao km 3+004. Trata-se de um caminho municipal pavimentado 

que liga os bairros novos da parte norte da cidade de Olhão a Brancanes. O restabelecimento A3 interseta a 

via circular ao km 3+401 através da obra de arte PI 3A e trata-se de um caminho municipal pavimentado 

que igualmente permite as acessibilidades entre os bairros da parte norte da cidade de Olhão com a 

localidade de Brancanes. No entanto, ao longo do seu percurso confere acessibilidade a algumas quintas, 

do seu lado nascente e a pequenos lotes de terreno já urbanizados, do seu lado poente.  

 

O traçado da Solução B é o que se aproxima mais do traçado do projeto de execução da subconcessão 

Algarve Litoral, nomeadamente da Alternativa 1 desse projeto e que foi anteriormente submetido a 

procedimento de AIA. A exceção regista-se no seu troço inicial, entre o km 0+000 e a rotunda B1  

(km 1+200) em que o traçado agora estudado se sobrepõe ao da estrada de Bela-Mandil, equivalendo ao 

traçado do Corredor Alternativo 1 que surgiu na sequência da solicitação da Comissão de Avaliação do 

processo de AIA anterior, para minimizar a afetação das áreas de proteção do Parque Natural da Ria 

Formosa. É também o traçado que segue no essencial o corredor do PDM. 

 

O traçado da Solução B é o menos extenso dos dois estudados, possuindo um comprimento total de cerca 

de 5,708 km, ou seja, menos 436 m do que o da Solução A. Tem uma área de ocupação de 12,9 ha. Em 

cerca de 1,9 km desenvolve-se sobre vias existentes que serão adaptadas para a sua instalação. 
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Trata-se de um traçado que se implanta mais próximo do limite urbano da cidade de Olhão, nas 

proximidades das localidades de Bela-Mandil, Arrochela, Quinta do Major, Casinha de Gala e Piares e 

contornando por sul o cemitério de Quelfes (km 4+500), ao invés da Solução A que o faz por norte.  

 

Esta solução apresente sempre soluções de nível do tipo rotunda (6) para articulação com as vias 

intercetadas (Rotundas B0 a B5), não só com as vias de hierarquia superior, nomeadamente a EN125 

(inicio do projeto), EN2-6 (rotunda B2), a EM516-3 (rotunda B4) e a estrada de Quelfes (rotunda B5), mas 

ainda com duas vias de hierarquia inferior, nomeadamente com um caminho municipal que entronca com a 

estrada de Bela-Mandil e que dá origem à rotunda B1 e com um dos caminhos municipais que ligam Olhão 

a Brancanes e que dá origem à rotunda B3. A Rotunda B6 corresponde à rotunda existente da EN125 junto 

à zona industrial de Marim, no final do traçado). 
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2 - GEOLOGIA  

2.1 - METODOLOGIA 

Os principais impactes geológicos e geomorfológicos associados à implantação do projeto ocorrem na fase 

de construção e resultam da afetação irreversível das formações geológicas existentes e da alteração da 

topografia decorrentes das terraplenagens e presença da via. Praticamente todos os impactes são criados 

na fase de construção, embora muitos permaneçam na fase de exploração.  

 

Os impactes a analisar para as fases de construção e de exploração são assim os seguintes tendo em 

conta as diferentes ações de projeto que ocorrem em cada uma das fases: 

 

• Impactes geológicos 

− Impactes resultantes da destruição direta do substrato geológico e dos métodos de desmonte a 

utilizar; 

− Balanço global de terras; 

− Afetação de áreas com recursos geológicos de interesse económico e conservacionista. 

• Impactes geomorfológicos 

− Impactes na fase de construção e exploração provocados por fenómenos de instabilidade e erosão 

de taludes de aterro/escavação; 

− Impactes relacionados com a alteração permanente da morfologia (criação de taludes de aterros e 

de escavação).  

 

Foram utilizados como elementos de base para a análise, os elementos de projeto bem como toda a 

informação coligida no âmbito da caracterização da situação de referência. 

 

 

2.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

a) Impactes na geologia 

Na fase de construção, os principais impactes diretos de natureza geológica estão associados à realização 

das movimentações de terras necessárias à execução da nova via, alterando-se localmente a topografia 

existente com interferência direta sobre as formações geológicas existentes. 
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As formações interferidas, de natureza sedimentar, não apresentam particular interesse de conservação ou 

de exploração, conforme se viu na situação de referência. 

 

Estas formações são também facilmente ripáveis, sendo, portanto, reduzido o impacte relacionado com os 

processos de escavação, dado que poderão ser utilizados esquipamentos convencionais de terraplenagem, 

sem necessidade de recursos a explosivos na maioria das situações. Nas escavações que interferem com a 

formação cretácica C1-2, pontualmente poderá será necessário efetuar o desmonte com meios mecânicos 

pesados ou mesmo com recurso a explosivos (nas zonas de fundo de escavação). 

 

A área permanentemente afetada é de 14,1 ha para a Solução A e de 11,9 ha para a Solução B, podendo 

consoante as combinações possíveis de traçado, ter um mínimo de 11,9 ha para a Combinação 9 (que 

corresponde à Solução B na íntegra).  

 

Em termos máximos de ocupação surge a Combinação 2 que escolhe a Solução A nos Trecho 1, 2 e 3, 

seguido da ligação A-B-3 e da Solução B no trecho 4. Em termos da área de ocupação a Solução B e 

portanto a mais favorável.  

 

No que se refere à movimentação de terras prevista, no Quadro V. 3 apresenta-se um resumo do 

movimento de terras associados à construção de cada uma das soluções e possibilidades de combinação 

entre elas, sendo de referir que com base no reconhecimento geológico e geotécnico efetuado e nos 

resultados dos trabalhos de prospeção e ensaios laboratoriais realizados, prevê-se que a quase totalidade 

dos materiais provenientes das escavações possam ser aplicados na construção dos aterros. 

 

Quadro V. 3 – Síntese da Movimentação de Terras (m3) 

Combinações Escavação 
(m3) 

Aterro  
(m3) 

Saldo  

1 Solução A 88779,9 84236,9 4543,0 

2 Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B 97759,0 85868,9 11890,1 

3 Solução A + Ligação A-B-2 + Solução B 72932,9 34106,7 38826,2 

4 Solução A + Ligação A-B-2 + Solução B+ Ligação B-A-3 + Solução A 77490,4 38583,3 38907,1 

5 Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B 59468,8 8064,4 51404,4 

6 Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A 64026,4 12541,1 51485,4 

7 Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B + Ligação B-A-2 + Solução A 75676,6 58107,8 17568,9 

8 
Solução A + Ligação A-B-1 + Solução B + Ligação B-A-2 + Solução A + 
Ligação A-B-3 + Solução B 73127,0 58622,5 

14504,5 

9 Solução B 63311,1 7982,0 55329,2 

10 Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A 67868,7 12458,6 55410,1 
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Combinações 
Escavação 

(m3) 
Aterro  

(m3) 
Saldo  

11 Solução B + Ligação B-A-2 + Solução A 79518,9 58025,3 21493,6 

12 Solução B + Ligação B-A-2 + Solução A + Lig.A-B-3 + Solução B 76969,3 58540,0 18429,3 

13 Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A 89882,3 83882,3 6000,0 

14 Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B 87332,7 84397,0 2935,7 

15 Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A + Ligação A-B-2 + Solução B 74035,3 33752,1 40283,2 

16 Solução B - Ligação B-A-1 + Solução A + Ligação A-B-2 + Solução B + 
Ligação B-A-3 + Solução A 78592,9 38228,8 

40364,1 

 

O material escavado terá um maior reaproveitamento na Solução A face à Solução B, em face do balanço 

de terras obtido, 4 543 m3 face a 55 329,2 m3, havendo portanto em ambas as soluções material em 

excesso, a levar a vazadouro, mas que no caso da Solução B será mais significativo e com impactes 

negativos associados à sua deposição no exterior.  

 

A Solução A tem contudo maior escavação e também maiores aterros que a Solução B, mas que permitem 

obter no final um saldo de terras movimentadas mais favorável.  

 

Se se considerar as combinações de traçado possíveis pela existência de ligações entre as Soluções A e B, 

a Combinação 14 que resulta da escolha da Solução B nos trechos 1 e 4 e da Solução A, nos trechos 3 e 4, 

é a mais favorável com um saldo final de 2 935,7 m3, mas que difere contudo pouco da Solução A integral. 

 

Os movimentos de terras iniciar-se-ão da decapagem, que com nas observações de campo e nos 

elementos obtidos nos poços, estima-se que, em média a espessura de terra vegetal seja da ordem dos 

0,30 m, atingindo um mínimo e máximo detetados de 0,0 m e 0,50 m, respetivamente. Este material pode 

ser reaproveitado, sendo colocado em depósito provisório, para aplicação posterior nas zonas de 

intervenção do PIP. Será uma situação aplicável a qualquer uma das alternativas de projeto. 

 

Em termos conclusivos, pela movimentação de terras associada envolver uma formação sem valor 

económico ou conservacionista com volumes pouco significativos no saldo final e fazendo-se o seu 

reaproveitamento, na quase totalidade no próprio projeto, considera-se que os impactes associados à 

destruição do substrato geológico se apresentam assim como negativos, diretos, e não significativos, 

sendo a Combinação 14 de traçado a mais favorável, e que resulta da consideração da escolha da 

Solução B nos trechos 1 e 4, em que aproveita o facto desta alternativa se desenvolver sobre vias 

existentes e da Solução A, nos trechos 3 e 4, onde as maiores terraplenagens associadas permitem 

também um maior aproveitamento das terras movimentadas no próprio projeto.  
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b) Impactes na Geomorfologia 

A execução do projeto traduz-se em alterações diretas na geomorfologia local, as quais variam em função 

das alternativas de traçado face à sua diferente forma de desenvolvimento em aterro e escavação. 

 

• Execução dos aterros e escavações 

Os impactes na geomorfologia são originados na fase de construção, em resultado das obras definitivas de 

terraplenagem, ou seja, a própria criação e posterior permanência dos aterros e das escavações.  

 

De um modo geral trata-se de impactes negativos criados na fase de construção, certos, permanentes, 

imediatos e irreversíveis. A magnitude e consequentemente a tradução na importância do impacte depende 

da dimensão da modificação de relevo introduzida. 

 

A via a construir tem características geométricas conservadoras no sentido em que é constituída por uma 

única faixa de rodagem com duas vias, uma em cada sentido, e bermas direitas variáveis, com uma largura 

mínima de 1,0 m e as ligações com a rede viária envolvente são de nível, através de rotundas. 

 

Do acordo estabelecido ente a IP e a Câmara de Olhão ficou também assente a possibilidade de usar vias 

camarárias existentes que seriam para o efeito adaptadas, situação que foi possível no trecho inicial da 

Solução B até à rotunda B2, em cerca de 1,2 km e no trecho final em cerca de 0,5 km. Também na Solução 

A é feito o aproveitamento de um caminho existente no trecho inicial até cerca do km 0+700 e no trecho 

final, nos cerca de 100 m finais quando se sobrepõe a via camarária. 

 

A presença dos aterros e escavações numa futura morfologia artificializada constitui por si só um impacte 

que perdura por toda a fase de exploração, sendo de todos os aspetos, o mais visível nessa fase.  

 

A solução A na parte central do traçado desenvolve-se numa zona um pouco mais movimentada do ponto 

de vista do relevo, escavando mais e consequentemente aterrando também mais face à Solução B. 

Contudo, as alturas dos taludes de escavação ou de aterro acabam por ter em ambas as soluções alturas 

modestas e com diferenças pouco significativas. 

 

A Solução A apresenta escavações com alturas inferiores a 5 m, excetuando-se uma situação onde a 

escavação atinge uma altura máxima ao eixo de 6,9 m (km 4+633). Ao longo da Solução B e de todas as 

ligações preconizadas constata-se que todas as escavações existentes apresentam alturas diminutas ou 

mesmo inexistentes, ocorrem apenas na envolvente do km 3, com 4,3 m de máxima altura e nos km 3+600 / 

3+700 e km 4+800 / 4+900 com 2,7 m de máxima altura. 
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No caso dos aterros, na Solução A a altura máxima de aterro é de 6,9 m (sensivelmente ao km 3+374) e 

para a solução B a altura máxima obtida no traçado apresentado é de cerca de 5,1 m (sensivelmente ao  

km 2+785), sendo no restante traçado particamente inexistentes. Nas ligações a altura máxima de aterro é 

de 3,5 m (km 4+975 da Ligação B-A-3). 

 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese das extensões dos aterros e escavações por soluções, 

verificando-se que globalmente a Solução B altera a topografia de forma menos sentida. 

 

Quadro V. 4 – Localização e Dimensões dos Principais Aterros e Escavações 

Localização 
Aproximada 

Aterros Escavações 

Extensão (m) Altura Máxima (m) Extensão (m) Altura Máxima (m) 

Solução A 

0+950 / 1+175 225 2   

1+175 / 1+425   250 2,4 

1+775 / 1+825   100 2,75 

2+050 / 2+375 325 5,8   

2+800 / 3+100 300 5,4   

3+225 / 3+650 425 6,9   

3+650 / 4+000   350 4,7 

4+400 / 4+725   325 6,9 

4+725 / 5+000 275 6,9   

5+500 / 5+725   225 4,0 

Solução B 

0+800 / 1+000   200 1,9 

2+750 / 2+850 100 5,1   

2+850 / 3+200   350 4,3 

3+550 / 3+700   150 1,9 

4+750 / 5+000   250 2,7 

 

Contudo, a escolha da solução deverá ser ponderada com o volume de terras movimentadas e sobretudo 

se dele resultar um saldo final equilibrado, uma vez que da execução dos taludes resultam em ambas as 

soluções e suas combinações alturas reduzidas. Assim, a Combinação 14 de traçado que resulta da 

combinação da Solução B nos trechos inicial e final com a Solução A nos trechos central 

corresponde à alternativa globalmente mais favorável.  

 

• Situações de potencial instabilidade 

Durante a fase de construção, consideram-se ainda os impactes associados às potenciais dificuldades de 

estabilização dos taludes, face aos materiais constituintes e geometria dos taludes prevista. 
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De um modo geral trata-se de impactes locais, negativos, imediatos / médio prazo, diretos, reversíveis, 

temporários, prováveis, de magnitude reduzida e globalmente pouco significativos, devido às medidas de 

projeto desenvolvidas. 

 

De facto, as geometrias admissíveis para os taludes de escavação e aterro, bem como as medidas de 

proteção pertinentes, tendo em vista a sua estabilidade, encontram-se definidas no estudo geológico e 

geotécnico, sendo adotadas pelo projeto. 

 

As inclinações definidas para os taludes de escavação tiveram em consideração as ocorrências geológicas 

e respetivas propriedades geotécnicas (materiais sedimentares detríticos de composição arenosa e argilosa 

e materiais sedimentares carbonatados – calcários que se enquadram essencialmente na classe SC, SC-

SM e SM da classificação Unificada e na classe A-2-4 e A-4 da classificação AASHTO), tendo sido 

adotadas geometrias de equilíbrio de 1:1,5 (V:H) que garantem a estabilidade dos taludes. 

 

As inclinações dos taludes de escavação deverão ser necessariamente melhor aferidas em função do 

reconhecimento de campo mais aprofundado da alternativa a desenvolver e da caracterização geotécnica 

com o grau de detalhe adequado à fase de projeto de execução. Tendo em atenção os fenómenos de 

erosão interna e ravinamento típico neste tipo de terrenos, que uma vez instalados podem conduzir à 

degradação dos taludes e instabilização dos mesmos, poderá ser também importante prever órgãos ou 

dispositivos de drenagem superficial e profunda que evitam essa degradação dos taludes. Estes 

dispositivos, poderão ser do tipo esporões e/ou máscaras drenantes, de execução rápida e fácil, e podem 

ser executados com equipamento pouco específico e em todos os locais. 

 

Também ainda nas escavações que se desenvolvam na sua totalidade com materiais arenosos e argilosos, 

em que é previsível a existência de nível freático próximo da superfície, pode ser necessário o tratamento 

pontual para aliviar pressões intersticiais e drenar a água, situação que deverá ser também devidamente 

aferida em fase de projeto de execução para a solução escolhida.  

 

Para os taludes de aterro que apresentam de um modo geral alturas singelas, preconiza-se também 

inclinações de 1(V):1,5(H), que tendo em conta as características dos materiais e as exigências da 

compactação, deverá garantir a estabilidade dos taludes. 

 

Estes taludes deverão ser revestidos com terra vegetal, numa espessura mínima de 0,15m, com sementeira 

de espécies adequadas de modo a evitar fenómenos erosivos, nomeadamente ravinamentos causados 

pelas águas de escorrência. 
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Os terrenos de fundação dos traçados preconizados são constituídos essencialmente por depósitos 

sedimentares de idades plio-plistocénicas, miocénicas e cretácicas, formados essencialmente por materiais 

arenosos e areno-argilosos. Os traçados interferem também com depósitos aluvionares (a) existentes nas 

principais linhas de água, nomeadamente: 

• Solução A: entre o km 0+000 e 0+200; 

• Solução A: entre o km 4+750 e 4+970; 

• Solução B: entre km 0+000 e 0+105. 

Com base nos poços e sondagens realizadas e nos ensaios, os materiais aluvionares apresentam 

espessuras entre 1 m (sondagem S-1) e 6 m (DPSH-2 – ribeira de Marim). 

 

Considera-se que as condições de apoio dos aterros sobre os materiais pertencentes às restantes 

formações, PQLu, MQu, MGa e C1-2, são adequadas, uma vez realizados os trabalhos inerentes à limpeza, 

decapagem e o saneamento pontual de níveis com menores capacidades portantes. Só em zonas 

localizadas do traçado com a presença de materiais com baixa capacidade portante, como é o caso de 

depósitos aluvionares existentes nas linhas de água mais significativas, é que se recomenda o seu 

saneamento e substituição por outros com boas capacidade portantes e/ou a colocação de uma camada 

drenante, envolta em geotêxtil.  

 

Em fases posteriores de projeto dever-se-á efetuar uma análise mais detalhada aos materiais existentes nas 

principais linhas de água (recorrendo a ensaios específicos) de modo a definir o tratamento mais adequado 

a cada situação, tendo em conta a espessura de aluvião existente, natureza litológica, características 

reológicas dos materiais, existência de nível freático e altura do aterro a construir. 

 

As disposições referidas relativas a escavações e aterros constituem medidas integradas no próprio projeto, 

de eficácia elevada para a minimização de potenciais impactes geológicos associados às operações de 

terraplenagens. Para qualquer das alternativas, os impactes residuais, classificam-se assim como 

negativos, prováveis, de efeitos permanentes, imediatos ou de médio prazo, reversíveis, de reduzida 

magnitude e pouco significativos. 

 

2.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

a) Impactes na geologia 

Os impactes geológicos foram criados na fase de construção, sendo em grande parte permanentes. Não se 

prevê a ocorrência de impactes específicos da fase de exploração. 
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b) Impactes na Geomorfologia 

• Estabilização de taludes de escavação e aterro 

Na fase de exploração, os eventuais problemas de instabilização de taludes de escavação ou aterro 

constituem, para qualquer das alternativas de traçado, impactes negativos a médio prazo, diretos, 

temporários, reversíveis. Trata-se de impactes improváveis, de reduzida magnitude e significância, 

atendendo às disposições construtivas previstas e já anteriormente indicadas. No entanto, caso se 

verifiquem problemas pontuais na estabilidade futura de taludes de escavação e aterro, devem ser 

estudadas e implementadas disposições de segurança complementares. 

 

2.4 - ALTERNATIVA ZERO 

No que respeita à geologia, a não concretização do projeto em estudo mantém as características descritas 

na situação de referência, não conduzindo a qualquer impacte. 

 

2.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Através do Quadro V. 5 que sintetiza os impactes e a respetiva classificação na fase de construção, 

assume-se como diferenciador entre as soluções, as alterações permanentes na morfologia, relacionadas 

com os principais aterros e escavações previstas e o balanço global de terras associado a cada uma delas. 

Nos restantes fatores de impacte analisados, as alternativas são equivalentes. 

 

Relativamente às alterações permanentes na morfologia, com base na altura dos aterros e escavações, 

verifica-se que, de um modo geral, as soluções são equivalentes e com alturas reduzidas, pese embora a 

Solução B seja um pouco mais favorável. Contudo, a escolha da solução deverá ser ponderada com o 

volume de terras movimentadas e sobretudo se dele resultar um saldo final equilibrado, uma vez que da 

execução dos taludes resultam em ambas as soluções e suas combinações alturas reduzidas. Assim, a 

Combinação 14 de traçado que resulta da combinação da Solução B nos trechos inicial (1 e 4) e final 

com a Solução A nos trechos centrais (2 e 3) corresponde à alternativa globalmente mais favorável, 

que escavando e aterrando mais (sem impactes significativos) tem também contudo um maior 

aproveitamento dos materiais na própria obra, reduzindo impactes no exterior com o envio de terras para 

vazadouro.  

 

Na fase de exploração, e além dos impactes originados na fase de construção com a alteração 

permanente da morfologia, poderão registar-se eventuais fenómenos de erosão dos taludes que são 

contudo situações de probabilidade de ocorrência reduzida, face à geometria prevista para os taludes e sua 

consolidação por via da integração paisagística. Esta situação considerou-se como tendo um impacte não 

significativo, sendo comum a ambas as soluções (Quadro V. 6). 
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Quadro V. 5 – Classificação de Impactes para o Descritor Geologia na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A 

Destruição do 
substrato geológico  

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Alteração da 
morfologia local 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(2) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(16) 

Movimentação de 
terras 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(2) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(14) 

Solução B 

Destruição do 
substrato geológico 
(aterro / escavação 
versus viaduto) 

Certo 

(3) 

Permanente / 
Temporário 

(2) / (1) 

Diária 

(3) 

Irreversível / 
Reversível 

(3) / (1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) / (13) 

Alteração da 
morfologia local 
(aterro / escavação 
versus viaduto) 

Certo 

(3) 

Permanente / 
Temporário 

(2) / (1) 

Diária 

(3) 

Irreversível / 
Reversível 

(3) / (1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) / (13) 

Movimentação de 
terras 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 6 – Classificação dos Impactes para o Descritor Geologia para a Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Afetação das 
formações geológicas 
/ Fenómenos de 
erosão dos taludes 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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3 - SOLOS E USO DO SOLO 

3.1 - SOLOS 

3.1.1 - METODOLOGIA 

Neste ponto faz-se a avaliação dos impactes nos solos resultantes da implantação da infraestrutura em 

estudo durante as fases de construção e de exploração, considerando a existência de duas soluções de 

traçado (Solução A e Solução B). 

 

Para a avaliação destes impactes foram utilizados métodos quantitativos para estimar a área da afetação, 

considerando-se também na avaliação as características dos solos existentes na área de projeto, com 

destaque para afetação dos solos de maior aptidão agrícola, nomeadamente os aluviossolos e em menor 

grau os solos calcários. 

 

A avaliação tem ainda em conta a forma de implantação do traçado, diferenciando os trechos estruturados 

para a avaliação das alternativas. 

 

No que respeita à dimensão espacial, assume-se que os impactes nos solos serão de dimensão apenas 

local, visto o recurso solo ser um recurso imóvel, em que a propagação de impactes não se verifica. 

 

A avaliação do significado do impacte é feita de forma qualitativa para as diferentes soluções em estudo, 

considerando a importância da afetação total de solos e de solos de maior valor agrícola. 

 

 

3.1.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

As ações sobre os solos são resultado das intervenções necessárias à obra para a criação da plataforma da 

via e que implicam a prévia destruição do coberto vegetal e a consequente movimentação de terras. 

Associadamente, a implantação do estaleiro será também responsável pela ocupação temporária de solos. 

Nesta fase não é ainda contudo possível proceder à sua avaliação, mas são, no entanto, já indicadas 

medidas com vista à minimização da afetação de solos de maior valor agrícola. 

 

Simultaneamente, a presença das equipas de trabalhadores e a movimentação de máquinas constituem 

fatores que contribuem igualmente para uma perda de solos, uma diminuição da sua qualidade pela 

compactação, aumento da erosão e eventual contaminação, sendo contudo impactes de magnitude mais 

reduzida face aos que são criados pela implantação direta da Circular de Olhão e de difícil quantificação. 
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A tipologia dos solos ocorrentes foi já apresentada no Capítulo IV e considera a existência das seguintes 

categorias, correspondentes às Ordens e Subordens na classificação do ex-CNROA: 

 

− Solos Incipientes (subordens: Aluviossolos, Regossolos e Litossolos). 

− Solos Litólicos (subordem: Solos Litólicos Não Húmicos); 

− Solos Argiluviados Pouco Insaturados (subordens: Solos Mediterrânicos); 

− Solos Calcários (subordens: Solos Pardos e Solos Vermelhos); 

 

Verificou-se igualmente que estão presentes as 5 classes de capacidade de uso dos solos (A a E) nas duas 

Soluções e/ou ligações entre elas.  

 

As afetações nos diferentes tipos de solos e capacidades de uso resultantes da implantação da Circular de 

Olhão apresentam-se no ANEXO 10 do Tomo 3 – Anexos e encontram-se resumidas de acordo com os 4 

Trechos em avaliação e que se apresentam no Quadro V. 7 e no Quadro V. 8, respetivamente. Para além 

da afetação de solos, há ainda a considerar o atravessamento de áreas artificializadas pela ocupação 

humana, nomeadamente estradas existente que serão adotadas para instalar a Circular e como tal 

constituem áreas em geral impermeabilizadas, com as quais se minimiza a afetação de novas áreas. 

 

Faz-se assim de seguida uma comparação entre as duas Soluções, nos 4 trechos definidos: 

 

• Trecho 1 – A Solução A atravessa uma maior proporção de Aluviossolos, em relação às outras 

classes, sendo também a única que atravessa esta classe, quando comparado com a Solução B e 

respetivas ligações entre ambas. Em termos de solos Litólicos, que podem apresentar Capacidade 

de uso de classe B ou D, é também esta Solução que apresenta maiores percentagens de afetação. 

A Solução B percorre maioritariamente área já impermeabilizada (via existente) e Litossolos, sendo 

que a perda de solos agrícolas com aptidão é pouco significativa. 

Em termos das Ligações, ambas atravessam solos de reduzida capacidade de uso. 

Neste trecho, a Solução B apresenta-se como mais favorável. 
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Quadro V. 7 – Afetação de Solos inerentes à construção da Circular para as Soluções A e B 

Trechos 

Solos Incipientes Solos Litólicos Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Solos Calcários Outros 
Total 

AM RP LX LNH SM PX VX AI 

m² % m² % m² % m² % m² % m² % m² % m² % m² % 

Trecho 1 

Solução A 9321,61 32,82 8164,26 28,75 - - 6465,26 22,76 - - - - - - 4449,13 15,66 28400,26 100 

Lig. A-B-1 - - 4937,72 62,61 2235,35 28,34 - - - - - - - - 713,83 9,05 7886,90 100 

Solução B - - 816,51 3,30 7756,43 31,37 4740,64 19,17 - - - - - - 11418,40 46,17 24731,77 100 

Lig. B-A-1 - - 4333,64 52,57 3391,83 41,15 - - - - - - - - 517,23 6,27 8242,70 100 

Trecho 2 

Solução A - - 6787,39 17,23 - - - - 7884,35 20,02 23244,47 59,01 - - 1474,31 3,74 39390,53 100 

Lig. A-B-2 - - - - - - - - - - 5366,86 99,84 - - 8,53 0,16 5375,39 100 

Solução B - - 3050,36 9,87 - - 1958,81 6,33 7048,30 22,79 - - 14685,70 47,50 4174,30 13,50 30917,47 100 

Lig. B-A-2 - - - - - - - - 4132,92 99,99 - - - - 0,03 0.0007 4132,95 100 

Trecho 3 

Solução A - - - - - - - - - -- 19378,97 38,61 27107,05 54,00 3709,23 7,39 50195,25 100 

Solução B - - - - - - 83,74 21,76 - - 11461,45 29,79 23276,88 60,50 3650,89 9,49 38472,96 100 

Trecho 4 

Solução A - - - - 9002,54 37,98 - - 1955,48 8,25 9083,79 38,33 - - 3659,18 15,44 23700,99 100 

Lig. A-B-3 - - - - - - 2139,14 25,10 - -- 5708,52 66,98 - - 674,67 7,92 8522,33 100 

Solução B - - - - 7766,80 31,19 7566,15 30,39 1978,54 7,95 1288,51 5,17 - - 6299,67 25,30 24899,67 100 

Lig. B-A-3 - - - - 3287,51 22,56 3360,51 23,06 - - 6677,88 45,84 - - 1242,96 8,53 14568,86 100 

Legenda : AM - Aluviossolos Modernos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura pesada; RP - Regossolos Psamíticos, Normais, não húmidos; LX - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de outros arenitos; LNH 
- Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros; SM - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de outros arenitos; PX - Pardos dos Climas de 
Regime Xérico, Normais, de calcários não compactos; VX - Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários; AI - Área impermeabilizada 
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Quadro V. 8 – Afetação da Capacidade de Uso dos Solo inerentes à construção da Circular para as Soluções A e B 

Trechos 
A Bs Ce Cs Ds Ee Es Área 

impermeabilizada 
Total 

m² % m² % m² % m² % m² % m² % m² % m² % m² % 

Trecho 1 

Solução A 9315,61 32,80 179,85 0,63 - - - - 7879,33 27,74 - - 6576,34 23,16 4449,13 15,66 28400,26 100 

Lig. A-B-1 - - - - - - - - 1022,682 12,97 2235,338 28,34 3915,05 49,64 713,83 9,05 7886,90 100 

Solução B - - 1660,441 6,71 - - - - 3896,71 15,75 7756,432 31,36 - - 11418,40 46,17 24731,99 100 

Lig. B-A-1 - - - - - - - - 1720,84 20,87 3391,83 41,15 2612,80 31,70 517,23 6,27 8242,70 100 

Trecho 2 

Solução A - - 31128,82 79,02 - - - - 2001,33 5,08 - - 4786,062 12,15 1474,31 3,74 39390,53 100 

Lig. A-B-2 - - 5366,86 99,84 - - - - - - - - - - 8,53 0,16 5375,39 100 

Solução B 2529,65 8,18 19320,41 62,49 - - 1843,21 5,96 2418,09 7,82 - - 631,81 2,04 4174,30 13,50 30917,47 100 

Lig. B-A-2 - - 4132,92 99,99 - - - - - - - - - - 0,03 0.0007 4132,95 100 

Trecho 3 

Solução A 24074,88 47,96 22411,14 44,65 - - - - - - - - - - 3709,23 7,39 50195,25 100 

Solução B 15980,75 41,54 18757,58 48,75 - - 83,74 0,22 - - - - - - 3650,89 9,49 38472,96 100 

Trecho 4 

Solução A 2120,96 8,95 6959,57 29,36 3,26 0,01 1955,48 8,25 9002,54 37,98 - - - - 3659,18 15,44 23700,99 100 

Lig. A-B-3 2528,75 29,67 3179,77 37,31 - - 2139,14 25,10 - - - - - - 674,67 7,92 8522,33 100 

Solução B 1285,23 5,16 - - 3,28 0,01 9544,68 38,33 7766,80 31,19 - - - - 6299,67 25,30 24899,67 100 

Lig. B-A-3 1485,58 10,20 5192,30 35,64 - - 3360,51 23,07 3287,51 22,56 - - - - 1242,96 8,53 14568,86 100 

Legenda: A - Poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros, suscetível de utilização agrícola intensiva; B - Limitações moderadas, riscos de erosão no máximo moderados, suscetível de 
utilização agrícola moderadamente intensiva; C - Limitações acentuadas, riscos de erosão no máximo elevados, suscetível de utilização agrícola pouco intensiva; D - Limitações muito severas, riscos de erosão muito 
elevados, não suscetível de utilização agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal, ou servindo apenas para vegetação natural; E - Limitações muito severas, riscos de 
erosão muito elevados, não suscetível de utilização agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal, ou servindo apenas para veg. natural, floresta de proteção ou de 
recuperação; e - Erosão e escoamento superficial; s - Limitações do solo na zona radicular 
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• Trecho 2 – A Solução A atravessa sobretudo Solos Calcários e Solos Argiluviados, em menor grau. 

Correspondem ambos a solos com capacidade de uso de classe B, suscetível de utilização agrícola 

moderadamente intensiva.  

Esta situação é semelhante para a Solução B, no entanto, existem também algumas manchas de 

solos calcários de classe A. 

Ambas as Ligações atravessam zonas de Classe B, sendo ligeiramente superior na Ligação BA2. 

Neste trecho, a Solução A apresenta-se ligeiramente mais favorável, mas as diferenças são 

pouco significativas.  

• Trecho 3 – Quer a Solução A, quer a Solução B atravessam maioritariamente Solos Calcários, 

ocorrendo ainda uma pequena mancha de Solos Litólicos na Solução B. Estes solos correspondem 

a classe A e B para o caso dos solos calcários e classe Cs para os solos litólicos. A afetação de 

solos com boa aptidão agrícola é menor para a Solução B. 

A Solução B apresenta-se como mais favorável neste trecho. 

• Trecho 4 – Na Solução A, as manchas de Solos Calcários (pardos) e Litossolos constituem as 

classes predominantes. As classes de uso A são pouco prevalentes, em relação às restantes 

classes, sendo as mais afetadas, os solos de Classe D e B, por ordem de afetação. 

Na Solução B, dominam os Litossolos e os Solos Litólicos, sendo as Classes de uso C e D as mais 

prevalentes. Há igualmente uma maior afetação de área impermeabilizada. 

Ao nível das Ligações, a Ligação A-B-3 atravessa uma maior proporção de Solos Calcários, que por 

sua vez constituem solos de uso A e B, sendo esta ligação menos favorável. 

A Solução B apresenta-se como mais favorável. 

Assim, no cômputo geral, considera-se que o impacte relativo à destruição do solo com potencial agrícola é 

superior na Solução A (nomeadamente com 1,5 ha de solos incipientes e 3,7 ha de solos de maior 

capacidade de uso (26% do traçado) face a 0,4 ha e 17% respetivamente, na Solução B), sendo 

classificado como de impacte negativo e de magnitude moderada, direto, permanente, irreversível, 

sendo de magnitude reduzida para a Solução B. 

 

Face às características agrícolas da área de atravessamento, destaca-se também no Quadro V. 9, a área 

dos solos afetados pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (RAN), que demonstra a aptidão agrícola da 

zona e a sua afetação pelas soluções, 11 ha na Solução A (78% do traçado) e 9,2 ha (77% do traçado) na 

Solução B. 
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Quadro V. 9 – Quantificação dos solos afetados integrados na RAN 

Trechos 
RAN 

m² 

Trecho 1 

Solução A 23423,26 

Lig. A-B-1 3270,42 

Solução B 15261,28 

Lig. B-A-1 714,11 

Trecho 2 

Solução A 35877,32 

Lig. A-B-2 5337,03 

Solução B 24320,02 

Lig. B-A-2 4132,95 

Trecho 3 

Solução A 37917,15 

Solução B 34934,55 

Trecho 4 

Solução A 12375,69 

Lig. A-B-3 5647,46 

Solução B 17689,26 

Lig. B-A-3 9680,09 

 

Analisando as áreas de solos que se integram na RAN por trechos de avaliação (Quadro V. 9), verifica-se 

contudo o seguinte: 

• Trecho 1 – A Solução A apresenta maior afetação destas áreas classificadas, bem como a Ligação 

A-B-1. A Solução B é mais favorável neste trecho. 

• Trecho 2 – Também neste trecho, a Solução A e a sua Ligação A-B-2 sobrepõem-se a maior área 

RAN, em comparação com a Solução B, que se apresenta mais favorável. 

• Trecho 3 – A Solução B é a solução mais favorável, pelo menor área de afetação de RAN. 

• Trecho 4 – Neste trecho, a Solução B afeta mais área classificada, bem como a Ligação B-A-3. A 

Solução A é deste modo mais favorável neste trecho. 

Face ao exposto, os quantitativos são considerados elevados para ambas as Soluções, embora em termos 

absolutos mais significativos para a Solução A.  

 

Relativamente à área de estaleiro, embora ainda não esteja definida nesta fase a sua localização, é prática 

usual que estas áreas se localizem sempre que possível em locais previamente infraestruturados existentes 

na proximidade, evitando afetações adicionais do solo. Para além disso, e caso se justifique, no final da 

obra, serão previstas medidas de descompactação do solo.  
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3.1.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração o principal impacte deriva da implantação da infraestrutura, impacte este que é 

decorrente da Fase de Construção e, naturalmente, se mantém na Fase de Exploração. 

 

Para além deste, que é o impacte de maior expressão, existem outros impactes suscetíveis de ocorrer nesta 

fase que se prendem com a eventual contaminação dos solos por derrames acidentais de óleos e 

lubrificantes em consequência de acidentes ou de situações de avaria que impliquem reparações no local e 

que podem ter associados derrames desses produtos. No entanto, estas são situações com baixa 

probabilidade de ocorrência devido ao carácter moderno do equipamento circulante, que reduz 

consideravelmente o risco de derrames nocivos, e à baixa probabilidade de ocorrência de acidentes. 

 

A sua classificação resume-se assim a impactes muito localizados, de magnitude reduzida, diretos, 

temporários e reversíveis e aplicáveis a ambas as soluções. 

 

 

3.1.4 - ALTERNATIVA ZERO 

No que respeita ao solo, a não concretização do atual projeto manterá no geral o descrito na situação de 

referência. 

 

 

3.1.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Da análise efetuada nos pontos anteriores verifica-se ser na fase de construção que ocorrem os principais 

impactes sobre os solos, decorrentes da implantação física do projeto. 

 

Relativamente às soluções de traçado analisadas, o impacte é considerado negativo, direto, imediato e de 

ocorrência certa, para além de irreversível. Não obstante os quantitativos envolvidos que não são muito 

dispares, a magnitude do impacte é considerada contudo mais elevada para a Solução A e moderada para 

a Solução B, pela menor afetação de solos com elevada capacidade de uso e em área RAN. Os impactes 

são globalmente significativos para ambas as soluções, sendo impactes locais. 

 

No Quadro V. 10 e Quadro V. 11 apresenta-se a avaliação global de impactes para cada solução estudada, 

para as fases de construção e de exploração, com base na metodologia geral da classificação definida no 

ponto 1.1 deste capítulo e tendo em conta os principais aspetos avaliados. 
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Quadro V. 10 – Classificação de Impactes no Solo na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A 

Perda de solos  
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(3) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(17) 

Afetação de solos de 
aptidão agrícola 
incluídos na RAN  

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Elevada 

(5) 
Moderado 

(3) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) S 

(21) 

Solução B 

Perda de solos  
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Afetação de solos de 
aptidão agrícola 
incluídos na RAN  

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(3) 
Moderado 

(3) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) S 

(19) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 11 – Classificação de Impactes no Solo na Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Eventual 
contaminação de 
solos por situações de 
acidente 

Pouco provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Moderado 

(3) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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3.2 - USO DO SOLO 

3.2.1 - METODOLOGIA 

De igual modo ao efetuado para os solos, avaliam-se agora os impactes sobre os respetivos usos. Nesta 

avaliação são tidos em consideração, além do uso atual dos solos, as principais ações previstas em cada 

uma das fases de intervenção.  

 

Para a avaliação destes impactes foram utilizados métodos quantitativos para estimar a área da afetação, 

considerando-se os resultados do levantamento de campo realizado. 

 

 

3.2.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção os impactes no uso do solo decorrem das intervenções a realizar para as 

operações envolvidas na construção da Circular, abertura de estaleiros e pontualmente de pequenos 

trechos para acesso provisório de obra. A significância do impacte dependerá da área afetada, bem como 

do valor dos usos locais. 

 

Nesta fase ainda não se encontram definidas as áreas de estaleiro e acessos de obra, pelo que serão 

avaliados de forma quantitativa apenas os impactes decorrentes da implantação da via. Estas ações 

responsáveis pela alteração dos usos iniciam-se com a decapagem dos solos, que como se viu na 

caracterização da situação de referência, se apresentam maioritariamente em área agrícola. 

 

A avaliação das Soluções é efetuada pelos trechos apresentados no Ponto 1.1 deste capítulo, permitindo 

uma comparação em simultâneo de ambas as soluções e respetivas ligações. 

 

 

• TRECHO 1 

Este trecho marca o arranque do início do projeto, nas proximidades do km 111+500 da atual EN125 

(rotunda de Torrejão), no caso da Solução B e a poente desta, no caso da Solução A até ao final da Lig.  

A-B-1 (km 1+297) e lig. B-A-2 (1+281). 

 

Até cerca do km 0+500, o projeto insere-se na área do PNRF, pelo que foi assim opção em ambas as 

alternativas estabelecer o seu traçado sobre estradas / caminhos existentes, a estrada de Bela – Mandil, no 

caso da Solução B e um caminho em terra batida, no caso da Solução A.  
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Desde o km 0+000 até ao final do Trecho 1, o uso da estrada de Bela – Mandil existente é então sempre 

seguido pela Solução B, com ajustes para comportar o perfil transversal necessário e manter os acessos às 

edificações da envolvente e sem afetação dos logradouros ou com uma afetação mínima e pontual. 

 

a) Solução A 

A Solução A que se desenvolve a poente da Solução B, ao implantar-se em área do PNRF (até cerca do  

km 0+400),  insere-se sobre um caminho existente de terra batida até cerca do km 0+700, o qual serve de 

acesso à Quinta de Bela-Mandil localizada cerca do km 0+700 do lado poente do caminho, e à qual será 

mantido o acesso através da Circular por via segregada para o efeito.  

 

O caminho é ladeado por oliveiras e do lado poente o espaço apresenta-se cultivado de forma mais 

intensiva do que do lado nascente, pelo que no alargamento, e em fase de projeto de execução, se deve ter 

em conta esta situação (Foto 49).  

 

A Solução A, após o km 0+700 e até ao km 1+200, inflete para nordeste para uma área de mata com um 

bosquete de pinhal manso e bravo mais denso. Entra depois, até à Rotunda A1, num área de pequenas 

quintas com habitação e terreno agrícola envolvente, em geral de laranjal até à zona de interseção da EN2-

6, onde a poente da mesma se implanta a Rotunda A1 (Foto 50).  

 

A ligação A-B-1 atravessa zonas de matos e maioritariamente de pinhal. 

 

 
Foto 49 – Solução A – A inserção da solução A faz-se no trecho inicial, até ao km 0+700, e em área do PNRF 

sobre caminho existente em terra batida o qual será adaptado  
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Foto 50 – Solução A – a solução atravessa esta estrada municipal (foto esquerda) antes de fazer a rotunda do 

lado direito da mesma, numa zona livre de edificado (foto direita). Como é visível na fotografia esquerda, o 
traçado vem do lado esquerdo, acima da zona onde é visível um carro estacionado, de uma área de pequenas 

quintas muradas 

 
 

b) Solução B 

Desde o km 0+000 até ao final do Trecho 1, o uso da estrada de Bela – Mandil existente é sempre seguido 

pela Solução B, com ajustes para comportar o perfil transversal necessário e manter os acessos às 

edificações da envolvente e sem afetação dos logradouros ou com uma afetação mínima e pontual numa 

das habitações (a única do lado poente). 

 

Assim desde o km 0+000 ao km 0+700 utiliza-se um trecho retilíneo da estrada existente que tem as 

habitações todas do lado nascente da via, com exceção de uma que fica do lado poente (km 0+300) e que 

tem como particularidade ter também acesso rodoviário pelas traseiras da propriedade através do caminho 

em terra batida que fica a poente da estrada de bela-Mandil e sobre o qual se propõe o desenvolvimento da 

Solução A.  

 

 
Foto 51 – Solução B – Zona de implantação sobre a Estrada de Bela Mandil – km 0+000 a 0+600 (foto esquerda: 

vista da estrada existente de sul para norte; foto direita: vista da estrada existente de norte para sul) 

  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

363

 

Entre o km 0+700 e antes da Rotunda B1 o alargamento da estrada de Bela-Mandil para comportar a 

Solução B far-se-á integralmente para o lado poente, de forma a não afetar as estufas de tomate existentes 

do lado nascente da estrada (ver foto abaixo). A estrada existente passa a funcionar como via de acesso 

para a central de betões e para as estufas existentes do lado direito da via existente e que são também 

visíveis na foto abaixo, do lado direito. 

 

A Ligação B-A-1 percorre zonas de pinhal. 

 

   
Foto 52 – Solução B – implantação a poente da estrada, entre os km 0+700 e a Rotunda B.1, para evitar a 

afetação das estufas a nascente da via (foto direita) e permitir que esta possa vir a servir de acesso local a uma 
habitação e a uma central de betões que ficam imediatamente a sul das estufas (foto direita) 

 

Quadro V. 12 – Usos do Solo no Trecho 1 

Usos Solo  Solução A Lig. A-B-1 Solução B Lig.  B-A-1 

Solo urbano 

Área social 
m² 128,6 - 722,327 - 

% 0,45 - 29,20 - 

Área industrial e 
comercial 

m² - - 4107,25 190,11 

% - - 16,61 2,31 

Indústria extrativa 
m² - - - - 

% - - - - 

Rede viária 
m² 4320,52 713,83 10285,35 327,12 

% 15,21 9,05 41,59 3,97 

Solo agrícola 

Área agrícola 
m² 8154,04 386,87 3755,61 858,81 

% 28,71 4,90 15,18 10,42 

Pomar tradicional 
m² - - - - 

% - - - - 

Pomar de citrinos 
m² - - - - 

% - - - - 

Estufas 
m² - 60,93 9197,68 - 

% - 0,77 37,19 - 
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Usos Solo  Solução A Lig. A-B-1 Solução B Lig.  B-A-1 

Solo 
Florestal 

Pinhal 
m² 6039,43 5530,09 6058,08 6866,67 

% 21,26 70,12 24,50 83,31 

Matos 
m² 9712,39 1195,17 2580,12 - 

% 34,19 15,15 10,43 - 

Vegetação ripícola 
m² 45,27 - - - 

% 0,16 - - - 

Total 
m² 28400,26 7886,90 24731,99 8242,70 

% 100 100 100 100 

 

Da análise do quadro acima com a afetação de usos neste trecho, verifica-se que a maior parte do traçado 

da Solução A atravessa sobretudo zona de matos (9712,39 m2), área agrícola (8154,04 m2) e área de pinhal 

(6039,43 m2). A Solução B atravessa mais usos sociais relacionados com a sobreposição em vias 

existentes) e as áreas totais afetadas são menores, tendo sido por isso considerada mais favorável. 

 

Em termos de Ligações, as diferenças mais significativas ocorrem na afetação de estufas para a Ligação  

A-B-1 e de uma maior área de pinhal no caso da Ligação B-A-1. 

 

De referir que a afetação que se refere de estufas tem a ver com a inserção da rot. B1 na adaptação à 

estrada existente onde se implanta, correspondendo a uma afetação marginal que é corrigida em fase de 

projeto de execução com uma escala de trabalho de maior dimensão. De igual modo, a afetação que se 

refere de “área industrial e comercial” tem a ver com a central de betões que se localiza a sul das estufas e 

que deriva da retificação da estrada existente com a construção da via segregada desse lado para o 

respetivo acesso, sendo uma afetação marginal e a ajustar em fase de projeto de execução 

 

 

• TRECHO 2 

O trecho 2 inicia-se antes da Rotunda B.1, até pouco antes do km 3+000 da Solução A. Inclui ainda as 

Rotundas A1 e B2 e as Ligações A-B-2 (km 2+990) e B-A-2 (2+708). 

 

a) Solução A 

Após a ligação da Solução B à A (Ligação B-A-1), a Solução A atravessa área agrícola (zona de pastagens) 

até chegar à Rotunda A1. Atravessa depois a EN2-6 numa zona sem edificado, contorna de seguida por 

norte um conjunto de habitações que se dispõem entre a EN2-6 e um caminho de terra batida que segue 

para norte em direção a Queijeira. Passa também no limite de uma área de pomar afetando-a 

marginalmente, bem como de uma habitação no km 2+200. 
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Segue depois numa zona de pomar tradicional com vegetação arbustiva e árvores dispersas e também 

algumas habitações isoladas. 

 

Nos km 2+800 / 2+900 quer a Solução A, quer a Ligação A-B-2, atravessam uma propriedade com pomar 

de citrinos e na restante área o pomar tradicional típico das áreas de barrocal.  

 

b) Solução B 

Após as estufas do lado direito da estrada, implanta-se a Rotunda B.1, localizada em zona de pinhal. O 

traçado desenvolve-se em área adjacente à via, ocupada por pinhal, conforme se visualiza na foto abaixo 

(Foto 53), e depois por matos. 

 

A Rotunda B2 articula a Circular com a EN2-6 no local de um cruzamento existente entre esta estrada e 

outras estradas locais, nomeadamente a que vem de Bela Mandil que a Solução B utiliza para 

desenvolvimento desde a EN125.  

 

Da Rotunda B2 (km 1+650) ao km 2+200 implanta-se de raíz em área com uma ocupação herbácea e 

arbustiva e sem impacte significativo.  

 

 
Foto 53 – Solução B – Zona onde o traçado se desenvolve paralelo à via existente, na zona de pinhal, logo a 

seguir à Rotunda B1 

 

A partir daqui numa área de pomar tradicional ou de citrinos, em área onde a Solução A também se 

desenvolve. As áreas de maior importância agrícola neste troço correspondem a uma área de pomar de 

citrinos no km 2+500 (idêntico solução A) e mais à frente (km 2+900 / 3+100) a um novo pomar de citrinos e 

a uma área agrícola cultivada.  
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A Ligação B-A-2 atravessa igualmente uma área de pomar de citrinos tal como a Solução principal. 

 

De acordo com as quantificações apresentadas no Quadro V. 13, a Solução A incide sobretudo em área 

agrícola (16273 m2) e pomar tradicional (19165 m2). A Ligação A-B-2 cruza igualmente estas áreas 

agrícolas de pomar tradicional (4019 m2) e pomar de citrinos (1347 m2). 

 

No caso da Solução B, as maiores afetações são em zona de matos (14036,09 m2) e de pomar tradicional 

(6272,89 m2). O impacte sobre as áreas agrícolas de pomar é menor que na Solução A, sendo por isso esta 

solução considerada mais favorável. Por outro lado, a Ligação B-A-2 não é vantajosa em relação à 

Ligação A-B-2, dado que interseta mais zonas de pomares. 

 

Quadro V. 13 – Usos do Solo no Trecho 2 

Usos Solo  Solução A Lig. A-B-2 Solução B Lig. B-A-2 

Solo urbano 

Área social 
m² 220,71 8,53 146,05 0,03 

% 0,56 0,16 0,47 0,0007 

Área industrial e 
comercial 

m² - - - - 

% - - - - 

Indústria extrativa 
m² - - - - 

% - - - - 

Rede viária 
m² 1253,59 - 4028,24 - 

% 3,18 - 13,03 - 

Solo agrícola 

Área agrícola 
m² 16272,66 - 869,32 - 

% 41,31 - 2,81 - 

Pomar tradicional 
m² 19165,31 4019,58 6272,89 2037,61 

% 48,65 74,78 20,29 49,30 

Pomar de citrinos 
m² - 1347,27 1704,42 2095,31 

% - 25,06 5,51 50,69 

Estufas 
m² - - 31,92 - 

% - - 0,10 - 

Solo 
Florestal 

Pinhal 
m² - - 3828,53 - 

% - - 12,38 - 

Matos 
m² 2478,25 - 14036,09 - 

% 6,29 - 45,39 - 

Vegetação ripícola 
m² - - - - 

% - - - - 

Total 
m² 39390,53 5375,39 30917,47 4132,95 

% 100 100 100 100 
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• TRECHO 3 

O Trecho 3 vai desde o km 3+000 da Solução A (antes da PI 2A) até ao início da Lig. A-B-3 (km 5+084) e 

Lig. B-A-3 (km 4+550). 
 

a) Solução A 

A Solução continua o seu traçado, neste trecho, sobre área de pomar tradicional (incluindo na passagem 

sobre a PI 2A), depois por uma pequena área agrícola, sendo que ao km 3+400 interceta uma estrada que é 

restabelecida pela PI 3A, a que segue o atravessamento de uma quinta (Quinta do Calhau), onde se denota 

um elevado investimento (animais, áreas cultivadas, estufas), cortando a Solução A a propriedade em zona 

de cultivo intensivo e fragmentando-a (Foto 54). 
 

 
Foto 54 – Solução A – Quinta do Calhau atravessada entre os km 3+400 e 3+650. 0Impacte significativo por se 

tratar de uma grande propriedade agrícola bem tratada e que revela elevado investimento  

 

Segue-se o atravessamento de uma nova zona de pomar tradicional com vegetação arbustiva e árvores 

dispersas, no final da qual ocorre a implantação da Rotunda A2 com a EM516-3, numa área de pomar de 

citrinos e com uma oficina a sul, próxima, mas sem afetação (Foto 55). 
 

 
Foto 55 – Solução A – Local da Rotunda A2 com a EM 516-3 em zona de pomar e  

com oficina próxima, a sul  
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O troço seguinte entre a Rotunda A2 e a Rotunda A3 que marca o final do Trecho 3 desta solução segue 

sempre numa área rural, afetando quase sempre áreas com cultivo em propriedades de apreciável 

dimensão. Antes da inserção da rotunda A3, contorna por norte o cemitério de Quelfes, passando cerca do 

km 4+950 junto de uma edificação e cortando-lhe o acesso. No km 5+050, imediatamente antes da rotunda 

afeta uma edificação (Foto 56).  

 

 
Foto 56 – Solução A – Local da Rotunda A3 afetando uma edificação 

 

 

b) Solução B 

A Solução B inicia-se neste trecho sobre pomar de citrinos e a uma área agrícola cultivada.  

 

A rotunda B3 no final deste troço restabelece a estrada que a Solução A restabelece pela PI 3A. A Solução 

B que se desenvolve mais a norte localiza-se numa zona mais favorável ao atravessamento por não 

interferir com a Quinta do Calhau, mas mantém o atravessamento sobre pomar tradicional. A partir daqui e 

até à rotunda B4 (km 3+900) atravessa contudo uma área com pomar de citrinos de propriedades 

diferentes, em torno do km 3+500 e dos km 3+700/3+800. 

 

A rotunda B4 faz-se no mesmo local da rotunda A2 e que tem a sul uma oficina que não é afetada. 

 

O troço que se segue até á rotunda B5, junto ao cemitério de Quelfes (mas a poente do mesmo) é 

substancialmente mais curto que na Solução A seguindo em área arbustiva com árvores dispersas sem 

qualquer habitação. 

 

O local da rotunda B5, a norte da estrada que serve o cemitério e a poente deste, ocorre no extremo de 

uma propriedade agrícola, com oliveiras dispostas ao longo dos limites da propriedade (Foto 57).  
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Foto 57 – Solução B – Local da Rotunda B5 no extremo sul de uma propriedade agrícola que será cortada 

marginalmente (a solução A, ao invés passa no extremo norte desta propriedade) 

 

Quadro V. 14 – Usos do Solo no Trecho 3 

Usos Solo  Solução A Solução B 

Solo urbano 

Área social 
m² 96,74 942,63 

% 0,19 2,45 

Área industrial e 
comercial 

m² - - 

% - - 

Indústria extrativa 
m² - - 

% - - 

Rede viária 
m² 3612,5 2708,25 

% 7,19 7,04 

Solo agrícola 

Área agrícola 
m² 8423,88 6789,19 

% 16,78 17,65 

Pomar tradicional 
m² 19000,54 17657,62 

% 37,85 45,89 

Pomar de citrinos 
m² 18822,15 10026,67 

% 37,49 26,06 

Estufas 
m² - - 

% - - 

Solo 
Florestal 

Pinhal 
m² - - 

% - - 

Matos 
m² 239,44 348,59 

% 0,48 0,91 

Vegetação ripícola 
m² - - 

% - - 

Total 
m² 50195,25 38472,96 

% 100 100 
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Neste trecho, onde não existem ligações, mas 2 rotundas para a Solução A e 3 rotundas para a Solução B, 

os usos do solo mais afetados serão os agrícolas, sendo que em geral as duas Soluções apresentam 

impactes semelhantes, mas com uma menor área para a Solução B, sendo por isso esta solução a mais 

favorável. 

 

 

• TRECHO 4 

Este trecho inicia-se logo após as Rotundas A3 e B5, no início da Lig. A-B-3 (km 5+084) e Lig. B-A-4  

(km 4+550) até ao final do projeto (km 6+144 da Sol A e km 5+708 da Sol B). 

 

Corresponde a um curto trecho de 1,1 - 1,2 km (km 5+100/ 6+144 da Solução A e km 4+450/ 5+708 da 

Solução B) em que as soluções se apresentam inicialmente divergentes por causa do local de onde saem 

junto ao cemitério de Quelfes, mas que depois convergem nos cerca de 300 m finais, quando seguem sobre 

uma estrada existente que liga depois diretamente à rotunda da zona industrial de Marim. 

 

a) Solução A 

A Solução A após a Rotunda A3 atravessa uma área agrícola com habitação dispersa e com maior 

intromissão em pequenas propriedades e maior proximidade a habitações. 

 

A Ligação A-B-3 percorre área agrícola e pomar tradicional. 

 

 

b) Solução B 

A Solução B, desenvolvendo-se numa área com ocupação semelhante, fá-lo no troço onde se implanta de 

raiz, de uma forma de uma forma mais linear face ao edificado existente, como que passando, no tardoz de 

um conjunto de casas que estão voltadas para outra estrada e com acesso por ela. Para além disso, tem 

depois um desenvolvimento sobre estrada existente em maior extensão que na Solução A, 550 m face a 

300 m. 

 

A Ligação B-A-3 percorre maioritariamente pomar tradicional, com uns pequenos trechos sobre pomar de 

citrinos e área agrícola. 
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No Quadro V. 15, apresentam-se as quantificações para os usos do solo neste Trecho 4. Ambas as 

Soluções mantêm o maior atravessamento de zonas agrícolas (9881 m2 na Solução A e 12666 m2 na 

Solução B) e também de áreas de matos (10161 m2 na Solução A e 59,34 m2 na Solução B). Em termos 

gerais, a Solução A apresenta-se como mais favorável pela menor afetação de zonas agrícolas, sendo 

esta conclusão similar para a Ligação A-B-3. 

 

Quadro V. 15 – Usos do Solo no Trecho 4 

Usos Solo  Solução A Lig. A-B-3 Solução B Lig. B-A-3 

Solo urbano 

Área social 
m² 137,86 344,16 837,69 698,97 

% 0,58 4,04 3,36 4,79 

Área industrial e 
comercial 

m² - - - - 

% - - - - 

Indústria extrativa 
m² - - - - 

% - - - - 

Rede viária 
m² 3521,32 330,51 5461,98 543,99 

% 14,86 3,88 21,94 3,73 

Solo agrícola 

Área agrícola 
m² 6574,71 3773,86 5850,3 923,48 

% 27,74 44,28 23,49 6,34 

Pomar tradicional 
m² 1745,73 2201,38 6358,01 8406,44 

% 7,36 25,83 25,53 57,70 

Pomar de citrinos 
m² 1560,58 - 457,6 1666,62 

% 6,58 - 1,84 11,44 

Estufas 
m² - - - - 

% - - - - 

Solo 
Florestal 

Pinhal 
m² - - - - 

% - - - - 

Matos 
m² 10160,77 1872,42 5934,09 2329,35 

% 42,87 21,97 23,83 15,99 

Vegetação ripícola 
m² - - - - 

% - - - - 

Total 
m² 23700,97 8522,33 24899,66 14568,86 

% 100 100 100 100 

 

 

Desta forma, a afetação do uso do solo pode classificar-se como um impacte negativo, direto, permanente 

e irreversível. O impacte é ainda de magnitude moderada para a Solução A, pela maior área de ocupação 

e de usos de valor económico e ecológico (Pomares), sendo reduzida para a Solução B. 
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Conforme referido anteriormente, relativamente à área de estaleiro, esta ainda não se encontra definida 

nesta fase. Contudo, é provável que estas áreas se localizem sempre que possível em locais previamente 

infraestruturados existentes na proximidade, evitando afetações adicionais dos usos do solo. 

 

 

3.2.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, os impactes no uso do solo são os que decorrem da afetação iniciada e concluída 

na fase de construção, que são portanto impactes de carácter permanente. 

 

Os impactes específicos desta fase correspondem assim à análise das condições de usufruto dos espaços 

envolventes, nomeadamente em termos de reposição de acessos para as ligações entre os dois lados da 

via e à perturbação que a sua implantação causará no contexto geral dos usos da envolvente. Nesta 

sequência considera-se que os usos onde existe uma maior intervenção e presença humana são 

naturalmente os mais suscetíveis a mudanças. 

 

Como forma de minorar a perturbação e em especial o efeito barreira sobre a fruição dos usos da 

envolvente, o projeto previu o restabelecimento no local de três vias atravessadas pela Solução A em 

passagem inferior e portanto sem efeito de barreira, para além das rotundas que ligam os vários acessos já 

existentes. Com estas medidas de projeto assegura-se assim a menor perturbação na acessibilidade local 

com diminuição do efeito de barreira pelo que o impacte negativo considera-se de magnitude reduzida em 

ambas as soluções. 

 

Nesta fase há ainda que contar com o incómodo causado sobre os espaços de uso habitacional, apesar de 

terem pouca expressão, que podem assumir um carácter de impacte visual, mais dificilmente minimizável, e 

um carácter de impacte acústico, minimizável e sem impactes residuais. Pela sua especificidade estes 

aspetos são analisados de forma detalhada nos respetivos pontos, 7 Ruído e 10 Paisagem. 

 

 

3.2.4 - ALTERNATIVA ZERO 

A Alternativa Zero ou seja a não concretização do projeto corresponde a manter-se a situação atual.  
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3.2.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Da avaliação realizada conclui-se que os impactes mais relevantes ao nível do uso do solo se verificam 

durante a fase de construção com a afetação direta da faixa para a implantação da futura Circular de Olhão 

e que sendo impactes permanentes se mantêm na fase de exploração. 

 

Estes impactes são considerados negativos, diretos, locais, de magnitude moderada para a Solução A e 

reduzida para a Solução B, tendo em conta a área total afetada por ambas as Soluções e nos usos 

agrícolas de maior valor económico. 

 

Em termos de Ligações, de um modo geral as Ligações da Solução B são mais favoráveis, com exceção da 

Ligação B-A-3, onde os impactes nas zonas agrícolas são maiores. 

  

Relativamente à fase de exploração, e para além da manutenção destes impactes, surgem na sua 

sequência impactes associados à coesão e qualidade de usufruto dos espaços de uso envolventes dos 

quais se destaca a acessibilidade, a qual através das medidas adotadas no projeto é de magnitude 

reduzida. 

 

No que diz respeito a outros impactes como os incómodos para a população e alteração da paisagem, estes 

são impactes inerentes a outros descritores onde são devidamente avaliados (Socioeconomia, Ruído e 

Paisagem). 
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Quadro V. 16 – Classificação de Impactes no Uso do Solo na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A 

Afetação global de 
usos e de usos de 
maior valor económico 
associado 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diária 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Moderada 
(3) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) S 
(19) 

Solução B 

Afetação global de 
usos e de usos de 
maior valor económico 
associado 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diária 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(17) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

Quadro V. 17 – Classificação de Impactes no Uso do Solo na Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Perturbações sobre os 
usos da envolvente e 
afetação da coesão de 
espaços de uso mais 
sensível 

Provável 
(2) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Irreversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Não 
confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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4 - CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

4.1 - METODOLOGIA 

Para a avaliação dos impactes no clima nas fases de construção e exploração do projeto de Circular de 

Olhão importa analisar os impactes que o mesmo poderá induzir sobre o padrão natural das condições 

climáticas locais, considerando as diferentes soluções de traçado. 

 

Os potenciais impactes para o clima têm uma incidência local e decorrem de eventuais situações que 

possam, modificar as características microclimáticas, por exemplo, decorrentes da implantação de 

obstáculos em zonas de vale, afetando a circulação do ar ao nível do solo e de processos de 

desflorestação, alterando o albedo das superfícies. 

 

Por outro lado, verifica-se o aumento da radiação absorvida pelo pavimento da via, que pode ter implicações 

sobre meteoros como a temperatura, humidade relativa do ar e ventos, se bem que numa área muito 

localizada, mais concretamente a plataforma da via e uma estreita faixa adjacente à mesma.  

 

Neste capítulo será ainda avaliada a vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas, considerando as 

características do próprio projeto e a evolução futura prevista para os vários fatores ambientais já descritos 

no Ponto 4 do Cap. IV. 

 

Conclui-se a avaliação deste descritor com a análise da Alternativa Zero e a Síntese de Impactes. 

 

 

4.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO  

Não se identificam impactes na fase de construção, uma vez que as eventuais ações sobre o clima 

decorrem do efeito da presença física da nova infraestrutura, situação que só se verificará em termos 

efetivos na fase de exploração, com a concretização da implantação da nova plataforma e funcionamento 

da via. 
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4.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

4.3.1 - EFEITOS DO PROJETO 

4.3.1.1 - CLIMA ATUAL 

Decorrente da presença da via, podem surgir fenómenos de acumulação em áreas deprimidas, onde a 

presença de aterros contribua para dificultar o escoamento do ar frio e para um consequente aumento da 

incidência de nevoeiros e de geada a montante, podendo traduzir-se em desconforto climático para a 

ocupação humana e em prejuízos para culturas agrícolas. 

 

Nos casos onde o traçado incide sobre vias existentes (situação mais prevalente na Solução B com 1,9 km 

face a 0,9 km na Solução A) o alargamento previsto não altera no essencial o obstáculo já existente pela 

via, pois não ocorre aumento de cotas da estrada e da altura dos taludes, os quais face ao carácter 

bastante aplanado da zona, são em geral de reduzida altura (máximos pontuais de 1 m na Solução A e 0.5 

m na Solução B).  

 

No que respeita às zonas onde será implantada uma nova plataforma, esta situação mantém-se, quer para 

a Solução A (máximo 6 m), quer para a Solução B (máximo 4 m), sendo que a necessidade de aterros (ou 

escavações) é contudo muito inferior no caso da Solução B, conforme quadro apresentado no descritor 

Geologia e Geomorfologia. 

 

As linhas de água existentes são incipientes, não atravessando os traçados nenhum vale, mas apenas 

depressões no terreno, pelo que face a esta situação e à altura dos aterros, é de prever uma boa drenagem 

das massas de ar nestas zonas e por entre as culturas agrícolas e os pomares de sequeiro e de regadio 

com grande expressão na zona. A drenagem destas linhas de água será devidamente assegurada com 

passagens hidráulicas adequadas para cheias com um período de retorno de 100 anos.  

 

Deste modo, não existem, portanto, situações indutoras de risco à drenagem de massas de ar e ao 

escoamento.  

 

A nova área de impermeabilização criada em ambas as Soluções é moderada (14,1 ha na Solução A e  

12,9 ha na Solução B), além de que usa também vias existentes pelo que a alteração na radiação pela 

destruição de áreas arborizadas é reduzida.  
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Para além das várias manchas arborizadas ou vegetadas que ocorrem na envolvente próxima, será ainda 

promovida a cobertura vegetal dos novos taludes a criar. A recuperação e integração destas áreas 

intervencionadas faz-se com recurso a espécies autóctones. 

 

No que respeita ao impacte da Circular de Olhão na qualidade do ar e consequentemente na emissão dos 

GEE, não se espera que o tráfego previsto para esta rodovia contribua significativamente para o aumento 

da emissão destes gases, estando os poluentes emitidos dentro dos valores admissíveis pela legislação. 

Esta nova variante permite a redistribuição do tráfego que atualmente passa na EN125, dentro da cidade de 

Olhão, reduzindo deste modo os níveis de poluentes atmosféricos na cidade. As velocidades limitadas que 

existirão na Circular permitem igualmente menores gastos de combustível e consequentemente menores 

emissões por parte dos veículos que a percorrem.  

 

 

4.3.1.2 - CLIMA FUTURO 

Conforme foi descrito no Cap. IV, está previsto para esta região, uma diminuição da precipitação média 

anual, um aumento da temperatura média anual (em especial das máximas), a subida do nível médio da 

água do mar e o aumento dos fenómenos extremos de precipitação (cheias). 

 

Ao nível de uma estrada como a Circular de Olhão, os eventos extremos de precipitação e a subida do nível 

médio da água do mar constituem os aspetos mais sensíveis e devem ser considerados pelo projeto assim 

que possível, no sentido de permitir desde já a adaptação às alterações climáticas ao invés de uma 

mitigação posterior, com custos acrescidos.  

 

Conforme já descrito, o sistema de drenagem proposto para a Circular de Olhão (em ambas as Soluções) 

está projetado para os caudais de cheia para um período de retorno de 100 anos, e igualmente para a zona 

inundável localizada nos 150 m iniciais dos traçados que poderá ser incrementada com o aumento do nível 

do mar. 

 

Assim ao nível da drenagem longitudinal, e com o objetivo de evitar que o pavimento possa ser afetado 

pelas águas caídas na plataforma ou nas zonas adjacentes, a mesma será assegurada pelas inclinações 

transversal e longitudinal da via que promovem a deslocação das lâminas líquidas para as bermas e pelos 

restantes órgãos de drenagem. Estão previstas várias opções que permitem o escoamento destas águas. 

Cada estrutura deverá ser capaz de encaminhar o caudal gerado na sua área de influência. Quando isso 

não acontecer, poderá ser aumentada a secção de vazão, ou ser feita a descarga do caudal para uma linha 

de água, ou para outro órgão com maior capacidade. 
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Esta adaptação permite assim garantir, desde já, que estes eventos extremos sejam acautelados, 

minimizando-se as situações de inundações da plataforma, as potenciais debilitações do pavimento, os 

acidentes rodoviários, o impacte na fluidez do tráfego e transporte de alimentos/mercadorias, cumprindo-se 

igualmente a norma de ordenamento territorial de construção em zonas de risco. 

 

Também ao nivel da drenagem transversal se restabelecem as áreas preferencias de drenagem interferidas 

pelo projeto por via de passagems hidraulicas dimensionadsa para um periodo de retorno de 100 anos, 

assegurando a passagem da água sob a via e diminuido o efeito de barreira da sua presença.  

 

A zona inundável que é abrangida pela Solução A e pela Solução B nos 150 m iniciais, ocorre quando em 

ambos os casos as soluções seguem sobre estrada municipal ou caminho existente, respetivamente, pese 

embora a Solução A o faça sobre um caminho não pavimentado e portanto não impermeabilizado. O projeto 

será aqui, assim como no restante traçado, dotado de sistema de drenagem devidamente dimensionado 

para cheias com um período de retorno de 100 anos que asseguram a drenagem transversal (com uma PH 

no local necessário) e longitudinal, com adequados órgãos de receção e encaminhamento para descarga 

das águas recolhidas em solo ou linha de água, minimizando riscos para o projeto e para a zona. 

 

De refrerir ainda neste âmbito que o objetivo da Circular de Olhão de retirar parte do tráfego que atravessa a 

cidade de Olhão, contribui para atenuar o efeito das “ilhas de calor urbanas”, que se espera que seja 

incrementado com o aumento das temperaturas esperado para esta região. 

 

Este aumento de temperatura pode igualmente agravar as condições meteorológicas favoráveis à 

ocorrência de incêndios. Não será expectável que a nova rodovia contribua para este incremento, sobretudo 

face ao uso do solo da envolvente com áreas de perigosidade de incêndio florestal classificadas no PMDFCI 

como baixas e muito baixas, podendo no entanto funcionar como barreira à dispersão de potenciais 

ocorrências locais (faixa de gestão de combustível), minimizando os efeitos deste fenómeno. 

 

Por fim, realça-se igualmente que a ENAAC 2020 assume como uma das medidas para os Transportes para 

a redução das emissões em 2020/2030, a gestão da procura (passageiros e mercadorias) e ordenamento 

urbano de forma a reduzir o volume de deslocações e a distância das deslocações (Medida T1.2.1 do Ponto 

1.2 Transportes urbanos e suburbanos).  
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Ao criar uma variante local à atual estrada nacional, através da construção de uma circular a norte da 

cidade de Olhão para eliminar o constrangimento atualmente existente na travessia da cidade que se efetua 

através da EN125, e cujo traçado está já integrado no próprio tecido urbano, e ainda criar uma solução de 

melhoramento da circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária circundante, 

nomeadamente a ER2-6, EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 – Via do Infante), é assim possível reduzir o 

volume das deslocações dentro da cidade de Olhão e a distância das deslocações entre as vias da 

envolvente, cumprindo-se deste modo esta medida. 

 

Para além disso, é expectável que estas emissões sejam ainda mais reduzidas com a evolução do setor 

automóvel, com consequências positivas ao nível da saúde populacional. 

 

 

4.3.2 - EFEITOS SOBRE O PROJETO 

A vulnerabilidade de um projeto de rodovia como a Circular de Olhão ao clima e nomeadamente às 

alterações climáticas prende-se com os seguintes aspetos (KEHAGIA, s/ data): 

 

• Aumento da frequência de dias muito quentes: 

- Temperatura aumentada na mistura de asfalto do pavimento: a fase ligante perde a rigidez, as 

deformações acumulam-se a uma taxa mais rápida, a capacidade de ligação do betume diminui; 

torna-se mais duro e menos flexível; 

- Efeitos na durabilidade dos pavimentos rodoviários através do amolecimento de misturas 

betuminosas; 

- Maior necessidade de manutenção e recapeamento; pressão sobre materiais; 

- Restrição dos períodos de permanência à parte mais fria do dia para permitir que os materiais 

sejam arrefecidos; 

- Maior número de roturas; 

- Maior exaustão por calor da equipa de manutenção e operação; 

- Maior risco de incêndios florestais 

 

• Aumento da frequência de precipitações extremas: 

- Aumento do risco de construção de pavimentos: os danos causados pela água podem resultar na 

redução da vida útil no caso de pavimentos betuminosos; redução da capacidade de carga, a água 

pode infiltrar-se e permanecer nas camadas inferiores do pavimento e na sub-base; 

- Segurança rodoviária reduzida devido à redução da resistência à derrapagem; 



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

380

- Redução do conforto da condução; a presença de água provoca respingos e borrifos, maior risco de 

aquaplanagem, limitando a visibilidade e aumentando o desconforto; 

- Reduzida capacidade rodoviária; com consequência no congestionamento de tráfego com custos 

sociais associados; 

- Necessidade de capacidade de infraestrutura de drenagem; 

- Maiores picos de escoamento, maior erosão e transporte de sedimentos, transporte descontrolado 

de poluição; 

- Espera-se que a frequência de falhas das estruturas existentes aumente se os procedimentos de 

manutenção permanecerem inalterados; 

- Maior exigência da inspeção e manutenção das infraestruturas vulneráveis, como pontes e galerias. 

 

• Alteração do nível do mar: 

- Áreas de tráfego inutilizáveis 

- Redução da capacidade de suporte da estrutura do pavimento de uma forma que é incompatível 

com a sua função, devido ao aumento do lençol freático 

- O sistema de drenagem de águas pluviais pode precisar de ser redimensionado ou realocado 

 

O pavimento estabelecido nesta fase para a Circular de Olhão foi determinado com base no tráfego 

estimado, nomeadamente para o tráfego de pesados, sendo as características deste pavimento igual para 

ambas as Soluções (pavimento betuminoso). Verificou-se que os materiais intersectados pelos traçados em 

estudo enquadram-se essencialmente (de acordo com o Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede 

Rodoviária Nacional) na classe S3, revelando, na sua generalidade uma boa capacidade de suporte, com 

valores de CBR (95%PM) regra geral superiores a 10%. 

 

O pavimento terá uma classe de plataforma F3 que garante as exigências necessárias para o tráfego 

previsto com um módulo de deformabilidade da fundação do pavimento compreendida entre 80 e 150 MPa. 

Será um pavimento flexível, constituído por materiais de boa qualidade para a execução de britas para 

bases granulares e camadas betuminosas, existentes em locais próximos do traçado. A adoção de 

pavimento em betão é mais vantajosa em situações de grande intensidade de circulação de tráfego pesado, 

ou em trechos com elevada pluviosidade e deficientes condições de drenagem, as quais obrigam a obras de 

conservação frequentes em estruturas flexíveis, o que não corresponde à situação do presente projeto. 
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Apesar de ser ter noção de que o ciclo de vida dos pavimentos é mais curto do que o período de tempo 

durante o qual a alteração climática pode ter uma influência estatisticamente significativa no desempenho 

do pavimento (BIZJAK et al., 2014), não se espera que os efeitos das alterações climáticas previstas para o 

Município de Olhão sejam prejudiciais para a conservação desta estrutura, face ao uso de materiais locais, 

já adaptados às variações térmicas e pluviais e à adoção de um pavimento já otimizado para o máximo de 

tráfego previsto. 

 

No que respeita às situações de inundações, verifica-se, como já foi referido anteriormente, que o sistema 

de drenagem adotado permite o escoamento das linhas de água intersetadas, inclusive nas zonas sujeitas a 

inundação, não se prevendo, deste modo, que estas situações sejam um fator crítico. Será necessário que 

estas as estruturas hidráulicas sejam mantidas limpas e sem bloqueios de modo a evitar qualquer situação 

de transbordo das linhas de águas. 

 

A drenagem longitudinal também está dimensionada para drenar as águas caídas na via, evitando a 

acumulação da água na plataforma. Tal como acima, a manutenção destas estruturas deverá ser uma 

prioridade.  

 

 

4.4 - ALTERNATIVA ZERO 

No que respeita ao clima, a não concretização do projeto em estudo manterá o descrito na situação de 

referência e que no essencial não é também diferente do que se verifica com a implantação e presença do 

projeto. 

 

 

4.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Do funcionamento do projeto e do seu impacte na mobilidade e nos consumos energéticos associados à 

circulação rodoviária, poder-se-á considerar como positivo a implantação da Circular de Olhão, na medida 

em que se melhora as condições de fluidez do tráfego nesta região, retirando parte do tráfego da cidade, 

com consequências positivas em termos de efeito de calor e de emissões de poluentes atmosféricos e de 

GEE, e consequentemente na saúde humana. 
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As massas de ar mantêm as suas atuais zonas de escoamento, em virtude do número reduzido de aterros e 

à baixa dimensão dos mesmos. Poderá haver um aumento de radiação devido à afetação de zonas 

arborizadas (comum em ambas as Soluções), mas que será compensado pela revegetação dos taludes, 

sem alteração significativa de impermeabilizações do solo, sobretudo na Solução B, que percorre mais 

estradas existentes. 

 

O projeto está adaptado às alterações climáticas previstas, com um sistema de drenagem transversal e 

longitudinal capaz de lidar com o aumento de eventos de precipitação extrema e o aumento do nível do mar 

e com um pavimento flexível, constituído por materiais locais, adaptados ao clima local. 

 

Da análise anteriormente realizada verifica-se que os impactes no clima são classificados de não 

significativos, para ambas as Soluções. 
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Quadro V. 18 – Classificação de Impactes no Clima na Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Obstáculos ao 
escoamento das 
massas de ar (Criação 
de aterros) 

Provável 
(2) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido  
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Aumento da radiação 
solar 
(Impermeabilização de 
áreas florestadas) 

Provável 
(2) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Parcialmente 
Reversível 

(2) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido  
(1) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(13) 

Adaptação às 
alterações climáticas 
(Sistema de drenagem 
e pavimento) 

Certo  
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Parcialmente 
Reversível 

(2) 

Moderada 
(3) 

Reduzido  
(1) 

Não 
confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável 
(1) 

(+) NS 
(17) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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5 - RECURSOS HÍDRICOS 

5.1 - METODOLOGIA 

Os processos relativos à construção e exploração de uma estrada podem conduzir à degradação dos 

recursos hídricos das áreas ao longo das quais ela se desenvolve, neste caso em particular, irá proceder-se 

a uma reavaliação dos impactes causados nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, nas fases de 

construção e de exploração, devido à construção da EN125 – Circular de Olhão. 

 

A avaliação dos impactes nos recursos hídricos considera os impactes na fase de construção e os impactes 

criados na fase de exploração, sendo que muitos dos impactes gerados na fase de construção, 

permanecem durante a fase de exploração.  

 

Considerando a caracterização realizada na Situação Atual serão identificados, relativamente aos Recursos 

Hídricos Superficiais, os seguintes impactes: 

 

 Fase de Construção 

a) Modificações da drenagem superficial;  

b) Infraestruturas hidráulicas afetadas;  

c) Alterações provocadas no transporte e acumulação de sedimentos devidas a movimentação de 

terras e fenómenos de erosão. 

 Fase de Exploração 

a) Modificações da drenagem superficial.  

 

Serão identificados, relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, os seguintes impactes: 

 

 Fase de Construção 

a) Afetação do nível freático; 

b) Impermeabilização dos solos e eventuais reflexos na recarga dos aquíferos. 

 Fase de Exploração 

a) Impermeabilização e compactação dos solos e eventuais reflexos na recarga dos aquíferos. 
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A avaliação da Qualidade da Água é subdividida em fase de construção e fase de exploração, 

considerando-se na fase de construção as ações suscetíveis de alterar a qualidade da água dos recursos 

presente na zona do projeto e na fase de exploração, será estimado, o previsível acréscimo dos principais 

poluentes nos cursos de água recetores, recorrendo-se ao modelo simplificado de Driver e Tasker. Serão 

ainda estimados valores de concentração de poluentes nas águas de escorrência. 

 

Os valores determinados serão comparados com os objetivos de qualidade definidos no Decreto-Lei  

n.º 236/98, de 1 de agosto, tendo em conta os diferentes usos da água nas zonas atravessadas pelo 

traçado. 

 

 

5.2 - RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

5.2.1 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

a) Modificações da drenagem superficial 

A análise da área do projeto revela que existem diversas linhas de água intercetadas por ambas as 

soluções em estudo, sendo que todas estas linhas apresentam uma expressão reduzida e de carácter 

torrencial. 

 

O estudo prévio de drenagem considera o restabelecimento de todas as linhas de água intercetadas por 

todas as soluções da EN125 – Circular de Olhão em estudo através de passagens hidráulicas (PH). 

 

No apresenta-se a localização das PH`s e respetiva secção. 

 

Tendo por base o carácter temporário e localizado associado à construção das passagens hidráulicas, 

considera-se que os impactes sobre as linhas de água atravessadas são negativos, certos e de 

magnitude reduzida, sendo temporários e reversíveis. 
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Quadro V. 19 – Localização e Secção das Passagens Hidráulicas 

Passagens Hidráulicas 

Solução A Solução B 

PH Localização 
(km) 

Secção 
existente 

(m) 
PH Localização 

(km) 

Secção 
existente 

(m) 

PH A0.1 0+000 1 Φ 1,00 PH B0.1 0+000 1 Φ 1,20 

PH A0.2 0+309 1 Φ 1,00 PH B0.2 0+029 1 Φ 1,00 

PH A0.3 0+984 1 Φ 1,00 PH B1.1 1+477 1 Φ 1,00 

PH A1.1 1+739 1 Φ 1,00 PH B1.2 1+613 1 Φ 1,20 

PH A2.1 2+102 1 Φ 1,20 PH B1.3 1+905 1 Φ 1,20 

PH A2.2 2+300 1 Φ 1,50 PH B2.1 2+287 1 Φ 1,00 

PH A2.3 2+609 1 Φ 1,00 PH B2.2 2+613 1 Φ 1,00 

PH A2.4 2+990 1 Φ 1,50 PH B2.3 2+776 1 Φ 1,50 

PH A3.1 3+374 1 Φ 1,20 PH B3.1 3+205 1 Φ 1,00 

PH A4.1 4+086 1 Φ 1,50 PH B3.2 3+859 1 Φ 1,50 

PH A4.2 4+292 1 Φ 1,00 PH B4.1 4+029 1 Φ 1,20 

PH A4.3 4+542 1 Φ 1,00 PH B4.2 4+331 1 Φ 1,00 

PH A4.4 4+900 1 Φ 1,50 PH B4.3 4+672 1 Φ 1,20 

PH A5.1 5+130 1 Φ 1,00 PH B5.1 5+036 1 Φ 1,00 

PH A5.2 5+278 1 Φ 1,00 PH Existente 5+707 Existente 

PH Existente 5+707 Existente    

 

 

b) Infraestruturas hidráulicas afetadas 

Neste ponto pretende-se avaliar os impactes relacionados com a eventual afetação das Infraestruturas 

hidráulicas localizadas na zona em estudo, mais precisamente nos locais de intervenção. 

 

Na FIG. IV. 49 encontram-se marcadas as infraestruturas identificadas na área de influência do projeto, 

onde se assinala uma infraestrutura de abastecimento de água (conduta), aproximadamente ao km 3+200 

da Solução B e ao km 3+400 da Solução A; e duas condutas de águas residuais intersetadas 

aproximadamente ao km 1+600 e ao km 5+150 pela Solução B, com as quais o projeto de construção da 

Circular de Olhão será devidamente compatibilizado ao nível dos Serviços Afetados, em fase de projeto de 

execução e para a solução que vier a ser escolhida. 
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Face ao exposto e atendendo ao carácter temporário e localizado associado à construção da EN125-

Circular de Olhão, considera-se o impacte negativo, direto, certo e de magnitude reduzida, temporário e 

reversível. 

 

 

c) Alterações provocadas no transporte e acumulação de sedimentos devidos à movimentação de 

terras e fenómenos de erosão 

Durante a fase de construção vão realizar-se terraplenagens e outras movimentações de terras que 

deixarão a descoberto porções de solo. Os solos desnudados são erodidos com maior facilidade pela água 

das chuvas. Assim, durante o trabalho de movimentação de terras a executar, e caso ocorra precipitação, 

poderão verificar-se fenómenos erosivos, sendo fornecidos sedimentos que transportados pelas águas de 

escorrência superficial, podem afluir às linhas de água, a jusante, aumentando os seus caudais sólidos. 

 

O impacte referido é negativo, provável, mas de reduzida magnitude, reversível, temporário e de 

dimensão especial confinado, tem expressão localizada, sendo um impacte minimizável.  

 

 

d) Criação de obstáculos temporários ao escoamento devidos a intervenções no leito das linhas de 

água presentes 

A movimentação de terras nas proximidades das linhas de água, nomeadamente durante a preparação do 

terreno para a construção dos órgãos de drenagem, pode originar obstáculos temporários ao escoamento, 

favorecendo riscos de inundação, ao mesmo tempo que podem ser introduzidos sedimentos nos meios 

fluviais. 

 

Deste modo, todas as intervenções junto a linhas de água e nas áreas de leito de cheia, caso da zona inicial 

do traçado da Solução A, terão de ser efetuadas de forma acautelada, assegurando a continuidade dos 

escoamentos. Os estaleiros de obra e terras sobrantes deverão também ser instalados em locais afastados 

de linhas de água de forma a evitar problemas na drenagem natural. 

 

O impacte é negativo, provável, de magnitude reduzida atendendo ao reduzido tempo de intervenção nos 

leitos das linhas de água, reversível, temporário, confinado, tem expressão localizada, sendo um 

impacte minimizável.  
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5.2.2 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

a) Modificações da drenagem superficial 

Na fase de exploração, os impactes no escoamento das linhas de água são os que decorrem da afetação 

iniciada e concluída na fase de construção, que são portanto impactes negativos, certos, permanentes e 

irreversíveis, embora de magnitude reduzida, atendendo a que se trata essencialmente de linhas de água 

com uma expressão reduzida e de caráter torrencial. 

 

 

5.2.3 - CONCLUSÃO 

Na fase de construção, face às ações de projeto e às características da zona, considera-se que os 

impactes terão apenas um carácter pontual no restabelecimento das linhas de água intercetadas e na 

movimentação de terras que podem também atingir as linhas de água. Face aos cuidados da obra e às 

próprias características do local considera-se que os impactes negativos diretos e indiretos da 

construção do projeto são de magnitude reduzida e pouco significativos. São ainda temporários, 

reversíveis e confinados. 

 

Na fase de exploração, a avaliação realizada permite concluir que com o dimensionamento adotado os 

impactes negativos e diretos sobre as linhas de água intercetadas são de magnitude reduzida, pouco 

significativos e irreversíveis.  

 

As alternativas apresentam-se idênticas.  
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Quadro V. 20 – Classificação de Impactes para os Recursos Hídricos Superficiais na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Modificações da 
drenagem superficial 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Afetação de 
infraestruturas 
hidráulicas  

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Alterações provocadas 
no transporte e 
acumulação de 
sedimentos devidas a 
movimentação de 
terras e fenómenos de 
erosão 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Criação de obstáculos 
temporários ao 
escoamento devidos a 
intervenções no leito 
das linhas de água 
presentes 

Pouco Provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 21 – Classificação de Impactes para os Recursos Hídricos Superficiais na Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Modificações da 
drenagem superficial 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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5.3 - RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

5.3.1 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

a) Afetação do nível freático 

Do desenvolvimento dos traçados verifica-se que não são afetadas quaisquer captações de água 

subterrâneas, as quais, e mais próximas dos traçados, se destinam à rega.  

 

Na construção de uma estrada podem contudo ocorrer impactes relacionados com a oscilação dos níveis 

freáticos resultante da pressão exercida no teto dos aquíferos e da diminuição da superfície de recarga dos 

mesmos. 

 

Para o projeto, os aspetos determinantes referem-se à possível ocorrência de água a cotas próximas da 

fundação do pavimento e ao aparecimento de exsurgências nos locais em que se realizem escavações para 

estabelecer a plataforma da via, com a consequente interrupção do aquífero. As escavações a executar 

poderão assim ser suscetíveis de facilitar ou induzir a ocorrência de exsurgências desses níveis, de onde 

pode resultar a sua drenagem total ou parcial. 

 

No âmbito do presente projeto, as escavações preconizadas para os traçados em estudo apresentam de um 

modo geral alturas muito modestas. A Solução A apresenta escavações com alturas inferiores a 5 m, 

excetuando-se uma situação onde a escavação atinge uma altura máxima ao eixo de 6,9 m (km 4+633). Ao 

longo da Solução B e de todas as ligações preconizadas constata-se que todas as escavações existentes 

apresentam alturas ainda mais diminutas, inferiores a 5 m e mais pontuais. 

 

O Estudo Geológico e Geotécnico apresenta os resultados da prospeção efetivada, cuja campanha contou 

com a execução de 7 sondagens e 6 poços de reconhecimento, tendo-se verificado que durante a execução 

dos poços de reconhecimento não foram intersetados níveis freáticos, enquanto que durante a execução 

das sondagens o nível freático foi intersetado a profundidades superiores a 6 m, constituindo exceção a 

sondagem realizada ao km 0+010 da Solução A na qual o nível freático foi intersetado a 4,1 m de 

profundidade. Refere-se contudo que neste ponto o traçado não se desenvolve em perfil de escavação. 
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Pelo exposto conclui-se que, independentemente da solução escolhida, não é expectável que as 

escavações intersetem níveis freáticos que requeiram obras especiais de drenagem e não é de prever que 

os níveis das captações de água subterrânea mais próximas possam ser afetadas, já que as escavações 

são de reduzida altura e pontuais. 

 

Pelo exposto, o impacte é considerado pouco provável mas em caso de ocorrência será negativo, 

temporário e reversível, de magnitude reduzida, considerando-se este impacte globalmente pouco 

significativo. 

 

 

b) Impermeabilização e Compactação dos Solos e eventuais reflexos na Recarga dos Aquíferos 

A impermeabilização dos solos tem início na fase de construção com a execução da plataforma da via e 

criação de taludes, o que vai originar alterações nas condições de infiltração. 

 

Os impactes associados à impermeabilização dos solos são mais significativos nas zonas mais permeáveis 

que no presente caso correspondem aos depósitos aluvionares intersectados pelos traçados nas principais 

das linhas de água, nomeadamente: 

• Solução A: entre o km 0+000 e 0+200; 

• Solução A: entre o km 4+750 e 4+970; 

• Solução B: entre km 0+000 e 0+105. 

 

Contudo, o projeto de drenagem previsto fará a recolha das águas caídas na plataforma e taludes, 

encaminhando-a de novo para descarga no solo ou nas linhas de água, pelo que os impactes da 

impermeabilização se encontram minimizados. 

 

O impacte será negativo, certo, permanente e irreversível, mas de magnitude reduzida atendendo a que 

as zonas mais permeáveis dos solos serão atravessadas numa extensão reduzida e o projeto de drenagem 

procura o encaminhamento e descarga das águas pluviais caídas na via de novo ao meio recetor. 
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5.3.2 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

• Impermeabilização e Compactação dos Solos e eventuais reflexos na Recarga dos Aquíferos 

Nesta fase permanecem os efeitos da compactação do terreno nas áreas de implantação da plataforma da 

estrada. O impacte gerado resulta do iniciado na fase de construção que é considerado negativo, certo, 

permanente e irreversível e de magnitude reduzida. 

 

 

5.3.3 - CONCLUSÃO 

Na fase de construção os principais impactes encontram-se às ações de decapagem e terraplenagem, 

com consequente alteração da permeabilidade dos solos e escoamento superficial, que se traduz numa 

redução da recarga dos aquíferos locais, pouco profundos. Alguns impactes são temporários, sendo outros 

permanentes, nomeadamente no que se refere à compactação de solo na plataforma e respetivos taludes 

de aterro e escavação. 

 

Dado que o projeto não se localiza em zona de recarga, afetando apenas aquíferos locais, e tendo em conta 

a extensão total dos traçados, as alternativas de projeto são semelhantes em termos de significância 

(Quadro V. 22). As duas soluções apresentam assim impactes não significativos. 

 

Na fase de exploração para além dos impactes na infiltração que transitam da fase de construção 

(compactação de solos na plataforma e respetivos taludes), apenas podem ocorrer eventuais situações de 

contaminação potencial dos recursos hídricos subterrâneos locais, por derrames acidentais e/ou por 

aplicação de fertilizantes e produtos fitossanitários nas áreas sujeitas a integração paisagística. 

 

À semelhança da fase de construção não se distinguem, em termos de significância, as Soluções de projeto 

apresentadas, sendo em todas consideradas impactes não significativos. 
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Quadro V. 22 – Classificação de Impactes para os Recursos Hídricos Subterrâneos na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Afetação do nível 
freático 

Pouco Provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Impermeabilização e 
Compactação dos 
Solos e eventuais 
reflexos na Recarga 
dos Aquíferos 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

Quadro V. 23 – Classificação de Impactes para os Recursos Hídricos Subterrâneos na Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Impermeabilização e 
Compactação dos 
Solos e eventuais 

reflexos na Recarga 
dos Aquíferos 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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5.4 - QUALIDADE DA ÁGUA 

5.4.1 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção, a realização de aterros, terraplenagens e outras movimentações de terras poderão 

provocar um aumento do teor de sólidos suspensos e nutrientes nos cursos de água, resultantes da maior 

facilidade de erosão dos solos pelas águas da chuva e da alteração na modelação natural do terreno e na 

sua cobertura vegetal. 

 

Durante a fase de construção ocorre ainda a produção de efluentes domésticos do estaleiro e outros 

efluentes, nomeadamente águas de lavagem das máquinas e de eventuais centrais de fabrico de misturas 

betuminosas e óleos usados dos motores, que constituem uma fonte significativa de matéria orgânica, 

sólidos suspensos e outros contaminantes, como hidrocarbonetos. 

 

Os impactes derivados do derrame acidental de hidrocarbonetos e da deposição de resíduos sólidos podem 

ser minimizados se forem adotadas, pelo adjudicatário da empreitada de construção, medidas de controle, 

recolha e deposição dos resíduos produzidos e se forem cumpridas rigorosamente as normas de boa 

operação e manutenção dos diversos equipamentos utilizados. 

 

Com a adoção de medidas mitigadoras, consideram-se os impactes na qualidade da água, durante a fase 

de construção, negativos, reduzidos, diretos, e com um carácter temporário e reversível. 

 

 

5.4.2 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

5.4.2.1 - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Na fase de exploração das Infraestruturas rodoviárias, os principais impactes na qualidade da água estão 

relacionados com a emissão de poluentes pela circulação automóvel. 

 

A poluição é do tipo pontual e difusa, podendo ainda considerar-se a poluição devido à aplicação de 

pesticidas nas bermas e/ou separadores para controlo da vegetação, não sendo esta significativa. 

 

A poluição pontual é devida ao derrame de produtos ou resíduos resultantes de acidentes de viação. Nos 

casos em que os veículos envolvidos transportem produtos tóxicos e/ou perigosos, os riscos de 

contaminação serão superiores. 
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Os principais poluentes envolvidos na contaminação difusa são as partículas, hidrocarbonetos e alguns 

metais pesados, que estão associados à emissão dos gases de escape, ao desgaste da pavimentação, 

pneus e componentes mecânicos dos veículos, e à evaporação e fugas de óleos e combustíveis  

(Quadro V. 24). 

 

Quadro V. 24 – Principais Fontes Poluentes na Poluição Difusa 

Fonte Principais Poluentes 

Tubos de Escape 

Monóxido de Carbono (CO) 

Óxidos de Azoto (NOx) 

Hidrocarbonetos (HC) 

Dióxido de Enxofre (SO2) 

Desgaste dos Pneus, Componentes Mecânicos e Pavimento 

Ferro (Fe) 

Zinco (Zn) 

Cobre (Cu) 

Evaporação e Fugas de Óleo e Combustíveis Hidrocarbonetos (HC) 

 

Uma vez depositados no pavimento ou dispersos na atmosfera, os poluentes podem atingir a rede de 

drenagem, as áreas envolventes à plataforma, e os cursos de água recetores, por meio da ação dos ventos 

e, principalmente, das chuvas. Nestas circunstâncias, as águas de escorrência dos pavimentos das 

estradas estarão contaminadas, fundamentalmente, por metais pesados e hidrocarbonetos. 

 

Os poluentes considerados neste estudo são o zinco, o cobre e os sólidos suspensos totais.  

 

Todo o fenómeno, desde a deposição dos poluentes até à entrada da carga poluente no meio recetor, é 

regido por uma série de processos físicos, químicos e biológicos, de maior ou menor complexidade, onde 

normalmente entram em jogo fatores como as condições climáticas da zona, o sistema de drenagem e as 

características do meio recetor. 

 

A aplicação de modelos matemáticos é um auxiliar poderoso na previsão dos impactes no meio hídrico 

decorrentes da circulação de veículos em rodovias. No entanto, estes modelos, em geral, requerem 

elementos de base de difícil, senão de impossível, obtenção e calibração para as condições específicas do 

projeto. 

 

A metodologia de previsão de impactes adotada no presente estudo, não obstante admitir um certo número 

de simplificações e portanto poder incorrer em resultados que se afastam em maior ou menor grau da 

realidade, permite, por outro lado, a sua aplicação em situações de escassez de dados relativos à situação 

portuguesa e ao local em estudo. 
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No ANEXO 4 do Volume 3 – Anexos apresenta-se uma descrição do modelo matemático utilizado, 

indicando-se os dados de base considerados nas simulações e os resultados obtidos, assim como os 

valores legais utilizados na análise das soluções de traçado em estudo. 

 

Para o traçado da EN125 – Circular de Olhão serão analisados de forma quantitativa os impactes na 

qualidade da água. Para tal, serão efetuados dois tipos de simulações: 

- Concentrações de poluentes nas águas de escorrência da estrada; 

- Acréscimo de concentração de poluentes nas principais linhas de água da região. 

 

Nos dois casos os resultados serão comparados com a legislação aplicável. 

 

A concentração de poluentes nas águas de escorrência será comparada com os valores limite de emissão 

(VLE) na descarga de águas residuais e com os valores de qualidade das águas superficiais destinadas à 

rega, uma vez que existem locais próximos do traçado onde ocorre atividade agrícola. 

 

O acréscimo de concentração de poluentes nas principais linhas de água será comparado com os seguintes 

padrões, e que são os aplicáveis à caracterização efetuada à zona de projeto: 

- Qualidade das águas superficiais destinadas à rega; 

- Qualidade mínima para as águas superficiais. 

 

Em seguida pretende-se quantificar os impactes na qualidade da água da EN125 – Circular de Olhão: 

 

• Concentração de poluentes nas águas de escorrência 

Comparando os valores de concentração de poluentes nas águas de escorrência para as 

soluções de traçado em estudo com a legislação, é possível concluir-se que todos os valores 

calculados estão abaixo dos valores limite de emissão para a descarga de águas residuais (VLE) 

e dos valores máximos recomendados para a qualidade das águas destinadas à rega (VMR). 

Deste modo conclui-se que, mesmo nas circunstâncias e condições extremas analisadas, a 

qualidade das águas descarregadas da plataforma da via corresponde a padrões de qualidade 

bastante bons. 
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• Acréscimo de poluentes nas linhas de água 

Para as soluções de traçado em estudo foram ainda estimados os acréscimos de poluentes nas 

bacias hidrográficas que compõem estas soluções. 

Comparando os objetivos de qualidade da água para águas destinadas a Rega e Qualidade 

mínima para as águas superficiais, expressos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, com os 

acréscimos de concentração em cada uma das linhas de água após receção das águas de 

escorrência, verifica-se que em todos os casos são cumpridos os valores limite considerados. 

Deste modo, os acréscimos na concentração de poluentes previstos nas linhas de água 

principais após receção das águas de escorrência da via não alteram significativamente as 

concentrações verificadas nas linhas de água na zona a montante dos pontos de descarga. 

 

5.4.2.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Na fase de exploração, os impactes sobre a qualidade das águas subterrâneas estarão associados à 

possibilidade de ocorrência de derrames acidentais de poluentes e à progressiva deposição sobre a faixa de 

rodagem de substâncias poluentes derivadas da circulação automóvel. A água das chuvas arrasta estas 

substâncias para os órgãos de drenagem superficial que, por sua vez as vão disseminando nos terrenos 

adjacentes à estrada, e eventualmente infiltrando-se nos aquíferos mais permeáveis. 

 

Embora seja difícil efetuar a previsão dos acréscimos de poluição provocados nas águas subterrâneas, 

devido à existência de uma estrada, tendo em conta os valores simulados para a qualidade das águas da 

plataforma da via, não são expectáveis impactes significativos nas águas subterrâneas. 

 

Assim, embora negativo, o impacte considera-se de magnitude reduzida. O impacte define-se ainda como 

pouco provável, confinado, temporário e reversível. 

 

 

5.4.3 - CONCLUSÃO 

Na fase de construção, face aos cuidados da obra e às próprias características do local considera-se que 

os impactes negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos. São ainda temporários, 

reversíveis e muito localizados e de ocorrência pouco provável. 

 

Na fase de exploração, a avaliação realizada permite concluir que o impacte é pouco provável, 

confinado, temporário e reversível, e de magnitude reduzida. 

 

As alternativas apresentam-se idênticas.  
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Quadro V. 25 – Classificação de Impactes para a Qualidade da Água na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Eventual 
contaminação das 
linhas de água e dos 
aquíferos 

Pouco provável 

 (1) 

Temporário 

(1) 
Raro 
(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Não 
minimizável 

(2) 

(-) NS 

(9) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

Quadro V. 26 – Classificação de Impactes para a Qualidade da Água na Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Eventual 
contaminação das 
linhas de água e dos 
aquíferos 

Pouco provável 

(1) 

Temporário 

(1) 
Raro 
(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Não 
minimizável 

(2) 

(-) NS 

(9) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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6 - QUALIDADE DO AR 

6.1 - METODOLOGIA 

A metodologia de abordagem da avaliação de impactes na qualidade do ar foi a seguinte: 

 
• Avaliação de impactes na fase de construção; 

 
• Avaliação de impactes na fase de exploração. 

 

Quanto à avaliação de impactes na fase de construção, esta é, como se sabe, difícil de quantificar, em 

consequência da inexistência de elementos disponíveis, fazendo-se esta análise de forma qualitativa. 

Para a fase de exploração são realizadas previsões para as concentrações médias para 8 horas para o 

monóxido de carbono (CO), e médias horárias para o dióxido de azoto (NO2) e partículas totais em 

suspensão, nas proximidades da via.  

 

Estas previsões foram efetuadas tendo em conta o tráfego estimado para o ano de arranque do projeto 

(2021) e para o ano horizonte de exploração (2041). 

 

Para a realização das previsões recorreu-se ao Programa CALINE4. 

 

Com base na avaliação de impactes, serão identificadas as medidas de mitigação de impactes aplicáveis. 

 

 

6.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção desenrolam-se uma série de ações relacionadas com a movimentação de terras, 

construção de aterros e escavações, instalação de estaleiro/áreas de apoio à obra, circulação de veículos e 

máquinas, que podem causar alguns incómodos às populações vizinhas. 

 

Destes impactes, um dos mais problemáticos da fase de construção está associado à instalação e 

funcionamento do estaleiro. Serão emitidos poluentes típicos do tráfego rodoviário como o monóxido de 

carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx) dióxido de enxofre (SO2), entre outros.  

 

As emissões de eventuais centrais de betão e betuminoso poderão induzir também impactes na qualidade 

do ar, devido à emissão de partículas associadas a compostos orgânicos voláteis provenientes da 

preparação do pavimento betuminoso e da sua aplicação. 
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O impacte de uma central de betão pode ser importante, principalmente devido às emissões de partículas 

com origem no processo de carga dos silos. Este impacte pode ser significativamente minorado com a 

utilização de sistemas de filtragem eficientes, que reduzem significativamente as emissões. Será sempre, 

contudo, um impacte muito localizado. 

 

No caso das centrais de betão betuminoso, as emissões podem ser de dois tipos: aquelas que têm origem 

num sistema de ventilação (tipo chaminé) e que consistem fundamentalmente em partículas, e as do tipo 

difuso que são emitidas diretamente para a atmosfera, relacionadas com o funcionamento dos 

equipamentos de alta temperatura e que consistem em partículas associadas a compostos orgânicos 

voláteis (COV). Estes compostos orgânicos são também emitidos durante o carregamento dos camiões de 

transporte. 

 

A minimização das emissões é conseguida mediante a utilização de equipamentos de despoluição 

adequados. 

 

No entanto, os poluentes mais problemáticos são, sem dúvida, as partículas, as quais resultam 

essencialmente da circulação de veículos pesados em caminhos não pavimentados, bem como da 

movimentação de terras. Os meses mais sensíveis em termos de emissão de partículas (por serem os mais 

secos) são os de Junho a Setembro. Os restantes meses são mais chuvosos, pelo que os impactes se 

encontram naturalmente minimizados, em termos da existência de poeiras em suspensão. 

 

Face ao exposto, os impactes na qualidade do ar resultantes da construção do projeto podem assumir 

algum significado pontualmente, principalmente junto de zonas habitadas, sendo assim considerados 

negativos em ambas as soluções, mas de magnitude reduzida na Solução A e moderada na Solução B, 

tendo em a conta a presença de um maior número de recetores sensíveis no troço inicial em que a  

Solução B procede à beneficiação da estrada municipal de Bela Mandil (até ao km 1+200) com recetores 

localizados na sua envolvente. Na Solução A, neste troço, regista comparativamente menos recetores por 

corresponder a um novo corredor de via, com recetores mais próximos apenas na aproximação à Rotunda 

A1 e na envolvente desta rotunda. No restante traçado, as alternativas são semelhantes com habitações 

próximas mais esporádicas.  

 

Estes impactes são, contudo, impactes reversíveis, temporários, de carácter localizado e suscetíveis de 

minimização com a aplicação de medidas de minimização recomendadas neste Estudo. 

 

Face ao exposto, os impactes classificam-se de negativos e diretos mas não significativos em ambas as 

soluções em estudo. 
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6.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os principais impactes originados na fase de exploração encontram-se associados à circulação de veículos 

rodoviários que, tal como referido anteriormente, originam a emissão de monóxido de carbono (CO), óxidos 

de azoto (NOx), partículas, dióxido de enxofre (SO2) e hidrocarbonetos. 

 

Para a avaliação dos impactes na qualidade do ar provocados pelas emissões destes poluentes, foram 

feitas simulações, utilizando o programa CALINE4, com vista a estimar as concentrações de poluentes em 

sete recetores sensíveis localizados ao longo da via em estudo e em dois cenários (Cenário Típico - 

Condições meteorológicas típicas de ocorrência frequente e Cenário Desfavorável - Condições 

meteorológicas desfavoráveis). 

 

No ANEXO 5 do Volume 3 – Anexos apresenta-se a descrição do modelo de simulação, os dados de base 

utilizados e os resultados obtidos. 

 

Os valores estimados para os três poluentes em estudo, para o ano de arranque do projeto (2021) e para o 

ano horizonte de exploração (2041), foram comparados com os valores normativos estabelecidos na 

legislação vigente. 

 

Assim, verifica-se que: 

 

• Os valores estimados para o Monóxido de Carbono para os recetores da Solução A e da Solução B 

e para os dois anos analisados são inferiores ao valor limite estabelecido, para um período de 8 

horas (10 000 µg/m3) em condições típicas e críticas; 

• Relativamente ao Dióxido de Azoto, todos os valores estimados são também inferiores ao valor 

limite horário para a Proteção da Saúde Humana (200 µg/m3, a não exceder mais de 18 vezes em 

cada ano civil) e ao Limiar de Alerta (400 µg/m3) em ambos os cenários considerados e em ambas 

as soluções; 

• Para as Partículas em Suspensão (PM10) existem somente valores legais relativos a valores limite 

diários e anuais (valores menos permissivos que os horários). Comparando os valores horários 

estimados com os valores legais para médias diárias (menos permissivos), verifica-se que todos os 

recetores cumprem, para os dois anos e cenários analisados, o valor limite diário para Proteção da 

Saúde Humana (de 50 µg/m3, a não exceder em mais de 35 vezes em cada ano civil).  
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Assim, face aos resultados obtidos verifica-se que, mesmo para as condições meteorológicas críticas, os 

valores estimados para a concentração de poluentes no ar ambiente, para o ano de arranque do projeto 

(2021) e para o ano horizonte de exploração (2041) são inferiores aos valores estabelecidos na legislação 

em ambas as soluções. 

 

Deste modo, concluiu-se que, na fase de exploração, os impactes são negativos, diretos, permanentes 

(porque existem continuamente emissões de poluentes), reversíveis (devido à dispersão de poluentes na 

atmosfera) e reduzidos uma vez que os acréscimos estimados de concentração de poluentes são baixos 

para o Monóxido de Carbono, Partículas Totais em Suspensão e Dióxido de Azoto. 

 

Por outro lado, analisando os valores máximos esperados, que se apresentam no Quadro V. 27 verifica-se 

que os níveis de concentração máximos estimados para os poluentes CO e PM10 obtidos na  

Solução B são ligeiramente superiores aos níveis esperados na Solução A. Contudo, as diferenças 

verificadas entre as Soluções A e B são muito reduzidas, pelo que os impactes na fase de exploração 

classificam-se sem diferenciação entre as soluções em estudo. 

 

Quadro V. 27 – Valores Máximos de Concentração Estimados de Monóxido de Carbono (µg/m3), Dióxido de 
Azoto (µg/m3) e Partículas Totais em Suspensão (µg/m3) 

Valores Máximos de Concentração 
(µg/m3) 

Solução 

Solução A Solução B 

Monóxido de Carbono 400,8 572,5 

Dióxido de Azoto 18 18 

Partículas Totais em Suspensão 31,0 36,1 

 

 

6.4 - ALTERNATIVA ZERO 

No que respeita à qualidade do ar a não concretização do projeto implica a continuação da situação descrita 

no Capítulo IV, não conduzindo a qualquer impacte. 
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6.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Na fase de construção, tendo em conta a existência de recetores sensíveis na zona envolvente das duas 

soluções em estudo, os impactes poderão ter algum significado pontual devido às emissões de partículas, 

poeiras e gases poluentes resultantes das ações de construção para as habitações e áreas agrícolas 

existentes, sendo considerados como negativos, de carácter temporário e reversível, possíveis de 

minimização, e de magnitude reduzida (Solução A) a moderada (Solução B), pelo que são considerados 

de não significativos em ambas as soluções, embora em termos comparativos e face a potenciais 

impactes a Solução B seja menos favorável, por apresentar maior número de recetores na envolvente. 

 

No Quadro V. 28 apresenta-se a síntese de classificações de impactes na fase de construção, 

considerando-se existir diferenciação entre as soluções estudadas, pois ocorre um maior número de 

recetores sensíveis na Solução B, mas tal não tenha magnitude suficiente para atribuir uma significância tão 

diferenciadora. 

 

Na fase de exploração os impactes são negativos, permanentes, reversíveis e reduzidos, já que das 

simulações realizadas não se assista a qualquer violação dos valores legais. 

 

No Quadro V. 29 apresenta-se a síntese de classificações de impactes na fase de exploração, 

considerando-se não existir diferenciação entre as Soluções A e B. 
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Quadro V. 28 – Classificação de Impactes para o descritor Qualidade do Ar na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Solução A  

Emissão e reemissão de 
partículas, na fase de construção, 
com incidências sobre recetores 
sensíveis próximos. Emissões de 
poluentes típicos associados ao 
tráfego de veículos e maquinaria 
afetos à obra. 

Provável 
(2) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado  
(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(10) 

Solução B 

Emissão e reemissão de 
partículas, na fase de construção, 
com incidências sobre recetores 
sensíveis próximos. Emissões de 
poluentes típicos associados ao 
tráfego de veículos e maquinaria 
afetos à obra. 

Provável 
(2) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Moderada 
(3) 

Moderado 
(3) 

Confinado  
(1) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

Quadro V. 29 – Classificação dos Impactes para o descritor Qualidade do Ar para a Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Emissão de poluentes, na fase 
de exploração, com incidências 
sobre recetores sensíveis 
próximos. Emissões de 
poluentes associados ao tráfego 
rodoviário. 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Não 
confinado, 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável 
(1) 

(-) NS 
(16) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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7 - AMBIENTE SONORO  

7.1 - METODOLOGIA 

Pretende-se neste ponto avaliar os impactes da futura Circular de Olhão no ambiente sonoro local. Esta 

avaliação tem como dados de entrada as previsões de tráfego, a cartografia e as previsões de ruído para a 

envolvente dos traçados.  

 

Foi elaborada uma análise qualitativa da fase de construção e uma análise quantitativa para a fase de 

exploração, onde foram efetuadas previsões para todos os recetores sensíveis mais expostos ao ruído e 

estimados os valores médios de ruído para cada caso.  

 

Como critério de avaliação considerou-se o critério de máxima exposição, correspondente aos limites legais 

para zonas sem classificação, face ao enquadramento da zona que se efetuou no âmbito da caraterização 

do estado atual do ambiente. Foi ainda efetuada uma avaliação da área total afetada por níveis de ruído 

acima dos limites legais.  

 

 

7.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

Esta fase corresponde à execução dos trabalhos de implantação do projeto, que consistem essencialmente 

na criação de uma nova ligação rodoviária com cerca de 6 km, englobando atividades de movimentação de 

terras, ações de construção da plataforma e taludes, obras de arte, circulação de máquinas e viaturas 

pesadas e operação de diversos equipamentos ruidosos no estaleiro e fora dele, prevendo-se que as 

perturbações mais significativas sejam pontuais e delimitadas no tempo e no espaço de influência.  

 

O ruído gerado e apercebido durante as obras de construção dependerá de vários fatores ainda não 

conhecidos (características e quantidade de equipamentos a utilizar, regimes de funcionamento, etc.), pelo 

que não é viável, na presente fase, efetuar uma previsão quantificada rigorosa dos níveis sonoros 

apercebidos nos recetores com interesse. 

 

Não obstante apresentam-se no quadro a seguir, a título indicativo, os valores médios dos níveis sonoros 

apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados em atividades de construção 

civil. 
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Sublinhe-se, no entanto, que os trabalhos de construção civil estão classificados como “actividades ruidosas 

temporárias” (Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007), e que para estas a regulamentação em vigor (Art.º 14.º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007) não estabelece limites para os níveis sonoros desde que sejam respeitados os 

períodos de ocorrência indicados, proibindo apenas o seu exercício nas proximidades de edifícios de 

habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, durante 

o respetivo horário de funcionamento, e de hospitais ou estabelecimentos similares, salvo mediante 

autorização especial, em casos devidamente justificados (Art.º 15.º). 

 

Quadro V. 30 – Níveis Sonoros LAeq Típicos (valores médios) a Diversas Distâncias de Equipamentos de 
Construção Civil, em dB(A) 

Equipamento 
Distância à fonte sonora 

15 m 30 m 60 m 120 m 250 m 500 m 

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 < 52 

Camiões 82 78 72 64 < 55 < 50 

Centrais de betão 80 76 70 62 < 53 < 47 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57 < 48 < 42 

Geradores 77 73 67 59 < 50 < 44 

Compressores 80 76 70 62 < 53 < 47 

NOTA: Valores médios para fontes sonoras com emissão omnidireccional, a alturas de 1,5 m do 
solo, e terreno moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores. 

 

Em termos de apreciação qualitativa, e atendendo aos níveis sonoros relativamente reduzidos apercebidos 

atualmente nos locais de interesse, o ruído originado pela circulação de veículos afetos à obra, bem como, 

alguns equipamentos, poderão gerar impactes acústicos negativos em recetores situados perto dos 

caminhos de acesso à obra e à obra propriamente dita, embora muito localizados reversíveis e temporários, 

cessando após a conclusão da obra.  

 

Estes impactes serão potencialmente mais significativos na Solução B pelo início do traçado apresentar 

maior número de recetores na envolvente, sendo que no restante traçado as soluções são idênticas por 

terem o mesmo de tipo de ocupação na envolvente com habitações me reduzido numero e dispersas. Estes 

impactes serão contudo localizados, temporários e reversíveis de magnitude reduzida a moderada 

(nomeadamente, onde os trabalhos se façam sentir na proximidade de habitações) e globalmente 

não significativos.  
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7.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

7.3.1 - METODOLOGIA 

Os 6 quilómetros previstos para a Circular de Olhão terão como referido duas Soluções, A e B. Estas 

alternativas têm contudo possibilidade de se articularem entre si através de ligações entre elas, pelo que se 

dividiu a avaliação do projeto por trechos onde se analisam de forma comparada as Soluções A e B de 

forma a poder se identificar no final qual a conjugação de traçado que resulta mais favorável. Esta situação 

implica contudo também que se tenha que analisar as ligações entre as soluções, pelo que em cada trecho 

se aval o impacte das ligações é também avaliado.  

 

Os trechos de análise correspondem aos definidos na metodologia geral do EIA e que outros descritores 

também utilizam: 

1. Trecho 1: desde o início do projeto, nas proximidades do km 111+500 da atual EN125 (rotunda de 

Torrejão) até ao final da Lig. A-B-1 (km 1+297) e Lig. B-A-2 (1+281) 

2. Trecho 2: desde o final da Lig. A-B-1 (km 1+297) e Lig. B-A-2 (1+281) até ao final da Lig. A-B-2 (km 

2+990) e lig. B-A-3 (2+708) 

3. Trecho 3: desde o final da Lig. A-B-2 (km 2+990) e lig. B-A-3 (2+708) até ao início da Lig. A-B-3 (km 

5+084) e Lig. B-A-4 (km 4+550) 

4. Trecho 4: desde o início da Lig. A-B-3 (km 5+084) e Lig. B-A-4 (km 4+550) até ao final do projeto 

(km 6+144 da Sol A e km 5+708 da Sol B) 

A avaliação da escolha da melhor solução será assim efetuada para cada trecho de forma independente do 

resto do traçado, permitindo que o traçado mais favorável possa eventualmente vir a ser constituído por 

combinações entre as Soluções A e B.  

 

 

7.3.2 - PARÂMETROS DE CÁLCULO 

As previsões do ruído de circulação rodoviária foram efetuadas recorrendo ao programa Cadna/A, 

desenvolvido pela firma DataKustik da Alemanha. Este programa de modelação e simulação contabiliza os 

fenómenos físicos mais relevantes, tais como reflexões em fachadas, efeitos topográficos e outros 

referentes às características 3-D dos terrenos e estradas.  
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Para efeitos de cálculo usaram-se os seguintes parâmetros: 

• Reflexão no solo: assumiu-se que o terreno da envolvente à via é cultivado ou arborizado com um 

nível de absorção sonora significativo (de coeficiente de absorção=0,8); 

• N º de reflexões: 1; 

• Malha de cálculo 10m x 10m a 4 m de altura 

• Norma de cálculo de ruído rodoviário: NMPB - Routes - 96  

• Altura do cálculo: 4 m na fachada mais exposta de cada recetor 

 

 

7.3.3 - TRÁFEGO PREVISTO 

O trafego previsto na Circular de Olhão é analisado para três anos distintos: 

• 2021 - Ano de entrada em exploração 

• 2031 – Ano intermédio 

• 2041 – Ano horizonte 

 

Para cada um destes anos o tráfego foi definido para cada solução e por troços dentro de cada solução 

tendo em conta as articulações com a rede rodoviária através das rotundas previstas. Cada troço 

corresponde assim à parte do traçado entre rotundas, tendo a Solução A, 4 Troços (3 rotundas de ligação à 

rede viária local), e a Solução B, 6 troços (5 rotundas de ligação à rede viária local). 

 

Os valores de tráfego considerados em cada um destes troços estão apresentados nos quadros seguintes 

(TMDA). 

 

Quadro V. 31 – Tráfego Rodoviário para 2021 

Solução Troço Ligeiros Pesados Total 

A 1 5133 93 5226 

A 2 9166 89 9255 

A 3 8699 147 8846 

A 4 5685 123 5808 

B 1 5505 97 5602 

B 2 5731 116 5847 

B 3 9161 108 9269 

B 4 9628 110 9738 

B 5 9001 173 9174 

B 6 5712 128 5840 

  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

410

 

Quadro V. 32 – Tráfego Rodoviário para 2031 

Solução Troço Ligeiros Pesados Total 

A 1 6921 110 7031 

A 2 11806 135 11941 

A 3 11217 173 11390 

A 4 6969 145 7114 

B 1 7443 117 7560 

B 2 7655 138 7793 

B 3 11820 131 11951 

B 4 12750 133 12883 

B 5 11600 206 11806 

B 6 7034 152 7186 

 

Quadro V. 33 – Tráfego rodoviário para 2041 

Solução Troço Ligeiros Pesados Total 

A 1 9486 131 9617 

A 2 14955 197 15152 

A 3 14244 206 14450 

A 4 9228 177 9405 

B 1 9808 140 9948 

B 2 10051 166 10217 

B 3 14584 159 14743 

B 4 15664 161 15825 

B 5 14356 249 14605 

B 6 9252 183 9435 

 

Relativamente à distribuição pelos períodos do dia a previsão aponta para os valores descritos no quadro 

abaixo. 

 

Quadro V. 34 – Distribuição Percentual do Tráfego pelos Períodos do Dia 

 %Ligeiros %Pesados 

Período Diurno 81,4 83,2 

Período Entardecer 11,2 4,7 

Período Noturno 7,4 12,1 
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A velocidade de projeto é de 80 km/h para a plena via e 50 km/h nas rotundas. De forma a contabilizar a 

mudança de velocidade na aproximação e afastamento das rotundas foi definida uma velocidade intermédia 

de 65 km/h para distancias até 50 m de cada rotunda. 

 

Para os cálculos considerou-se ainda um piso com camada de desgaste betuminosa normal, conforme 

previsto na atual fase do projeto.  

 

 

7.3.4 - PREVISÕES DE RUÍDO 

A avaliação que se apresenta é feita para o ano intermédio (2031), como ano para eventual 

dimensionamento de medidas. Essa avaliação é feita pelos 4 trechos de forma a simplificar a análise, 

permitir comparar alternativas e identificar o traçado globalmente mais favorável. 

 

Para cada trecho são assim apresentadas as previsões para todos os recetores situados numa margem de 

1 quilómetro em torno de cada solução e ainda um mapa de ruído. Com base nesses cálculos são 

apresentados os recetores para os quais se prevê a ultrapassagem dos valores limite (indicados a vermelho 

nas figuras seguintes, correspondentes aos mapas de ruido) para o ano intermédio 2031 em avaliação que 

tipicamente são os que se encontram mais próximo do traçado. Será apresentada igualmente uma 

estimativa da área para a qual os valores limite são excedidos. 

 

Tal como referido os limites máximos para cada parâmetro de avaliação sonora são Ln< 53 dBA e  

Lden< 63 dBA, correspondente a zona sem classificação. 

 

 

7.3.4.1 - TRECHO 1 

O Trecho 1 tem um comprimento de cerca de 1 200 m e as soluções A e B variam consideravelmente em 

termos do tipo de área onde se desenvolvem. Assim: 

 

• A Solução A atravessa uma zona com apenas 2 habitações na sua vizinhança e com um ambiente 

sonoro bastante tranquilo (Lden = 40,2 dBA) 

• A Solução B está projetada sobre uma via já existente que contém cerca de 14 habitações na sua 

vizinhança próxima. Possui atualmente um ambiente sonoro relativamente perturbado (Lden =  

55,6 dBA, Ln = 47,6 dBA, de acordo com os resultados obtidos para o ponto P1). 

  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

412

 

Para os cálculos do ruído ambiente previsto foram usados os valores medidos nos pontos P1 e P2 como 

ruído residual, sendo que para a Solução A foi usado o ponto P2 e para a Solução B foi usado o ponto P1. 

Estes valores são aproximados e servem apenas para estimar a ordem de grandeza dos impactes de cada 

solução. 

Após os cálculos para o ano de 2031 e para cada solução obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

a) Solução A 

Quadro V. 35 – Ruído Particular nos Recetores em incumprimento para o Trecho 1, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 033 63,7 61,3 55,9 64,9 23762,46 -292221 

R 037 61,1 58,7 53,5 62,4 23792,54 -292085 

Quadro V. 36 – Ruído Ambiente nos Recetores em incumprimento para o Trecho 1, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 033 63,7 61,3 55,9 64,9 23762,46 -292221 

R 037 61,1 58,7 53,5 62,4 23792,54 -292085 

Quadro V. 37 – Impactes nos Recetores em incumprimento para o Trecho 1, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 033 28,5 25,1 22,6 24,7 23762,46 -292221 

R 037 25,9 22,5 20,2 22,2 23792,54 -292085 

 

O Mapa de Ruído seguinte é apresentada sobre fotografia aérea com uma área colorida a amarelo que 

corresponde à zona para a qual se verifica um excesso de ruído (Ln > 53 dBA). Note-se que se escolheu o 

parâmetro Ln por ser, neste caso, o mais exigente em termos de cumprimento dos limites legais.  

 

A área para a qual se verifica Ln > 53 dbA para esta solução é de 8,1 hectares. 

 

Os valores previstos nos recetores em que foram efetuadas medições são: 
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FIG. V. 1 – Mapa de Ruído Mostrando Ln> 53 (limite Legal) e Localização dos Recetores em incumprimento para 

Trecho 1, ano 2031, Solução A 
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Quadro V. 38 – Valores de Ruído Particular Previstos nos Pontos Medidos para a Solução A – Trecho 1 

Ponto 

Parâmetros 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P1 53,3 51,4 46,4 55 

P2 56,5 54,6 49,7 58,2 

 

Quadro V. 39 – Valores de Ruído Residual Medido e Ambiente Previstos nos Pontos Medidos para a Solução A – 
Trecho 1 

Ponto 

Ruído Residual Ruído Ambiente 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P1 53,1 51,7 47,6 55,6 56,2 54,6 50,1 58,3 

P2 35,2 36,2 33,3 40,2 56,5 54,7 49,8 58,3 

 

Quadro V. 40 – Valores de Impacte nos Pontos Medidos (Ruído Ambiente Previsto - Ruído Residual Medido) 
para a Solução A – Trecho 1 

Ponto 
Ld 

(dBA) 
Le 

(dBA) 
Ln 

(dBA) 
Lden 

(dBA) 

P1 3,1 2,9 2,5 2,7 

P2 21,3 18,5 16,5 18,1 

 

 

a) Solução B 

Quadro V. 41 – Ruído Particular nos Recetores em incumprimento para o Trecho 1, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 079 69,6 67,1 61,7 70,7 23999,71 -292631 

R 078 68,5 66 60,6 69,6 23999,58 -292611 

R 076 68,4 66 60,5 69,6 23988,95 -292478 

R 088 68 65,6 60,1 69,2 24016,25 -292545 

R 100 67,8 65,2 59,8 68,9 24056,67 -292282 

R 086 67,6 65,1 59,7 68,8 24008,76 -292600 

R 087 67,2 64,7 59,3 68,4 24015,88 -292577 

R 091 66,8 64,3 58,8 67,9 24024,84 -292498 

R 082 65,6 63,1 57,7 66,8 24005,13 -292655 

R 161 65,3 62,8 57,5 66,5 24246,07 -291688 

R 143 63,4 61 55,6 64,6 24193,19 -291711 
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Quadro V. 42 – Ruído Ambiente nos Recetores em incumprimento para o Trecho 1, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 079 69,7 67,2 61,9 70,9 23999,71 -292631 

R 078 68,6 66,2 60,8 69,8 23999,58 -292611 

R 076 68,5 66,2 60,7 69,7 23988,95 -292478 

R 088 68,1 65,8 60,3 69,3 24016,25 -292545 

R 100 67,9 65,4 60,1 69,1 24056,67 -292282 

R 086 67,8 65,3 60 69 24008,76 -292600 

R 087 67,4 64,9 59,6 68,6 24015,88 -292577 

R 091 67 64,5 59,1 68,2 24024,84 -292498 

R 082 65,8 63,4 58,1 67,1 24005,13 -292655 

R 161 65,6 63,1 57,9 66,8 24246,07 -291688 

R 143 69,7 67,2 61,9 70,9 24193,19 -291711 

 

Quadro V. 43 – Impacte nos Recetores em incumprimento para o Trecho 1, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 079 16,6 15,5 14,3 15,3 23999,71 -292631 

R 078 15,5 14,5 13,2 14,2 23999,58 -292611 

R 076 15,4 14,5 13,1 14,1 23988,95 -292478 

R 088 15 14,1 12,7 13,7 24016,25 -292545 

R 100 14,8 13,7 12,5 13,5 24056,67 -292282 

R 086 14,7 13,6 12,4 13,4 24008,76 -292600 

R 087 14,3 13,2 12 13 24015,88 -292577 

R 091 13,9 12,8 11,5 12,6 24024,84 -292498 

R 082 12,7 11,7 10,5 11,5 24005,13 -292655 

R 161 12,5 11,4 10,3 11,2 24246,07 -291688 

R 143 10,7 9,8 8,6 9,5 24193,19 -291711 

 

O Mapa de Ruído seguinte é apresentada sobre fotografia aérea com uma área colorida a amarelo que 

corresponde à zona para a qual se verifica um excesso de ruído (Ln > 53 dBA). 

 

A área para a qual se verifica Ln > 53 dbA para esta solução é de 8,3 hectares. 
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FIG. V. 2 – Mapa de Ruído Mostrando Ln > 53 (limite Legal) e Localização dos Recetores em incumprimento para 

o Trecho 1, ano 2031, Solução B  
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Os valores previstos nos recetores em que foram efetuadas medições são: 

 

Quadro V. 44 – Valores de Ruído Particular Previstos nos Pontos Medidos para a Solução B – Trecho 1 

Ponto 

Parâmetros 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P1 68,5 66,1 60,8 69,8 

P2 43,4 42,2 37,7 45,8 

 

Quadro V. 45 – Valores de Ruído Residual Medido e Ambiente Previstos nos Pontos Medidos para a Solução B – 
Trecho 1 

Ponto 

Ruído Residual Ruído Ambiente 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P1 53,1 51,7 47,6 55,6 68,6 66,3 61,0 69,9 

P2 35,2 36,2 33,3 40,2 44,0 43,2 39,0 46,9 

 

Quadro V. 46 – Valores de Impacte nos Pontos Medidos (Ruído Ambiente Previsto - Ruído Residual Medido) 
para a Solução B – Trecho 1 

Ponto Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P1 15,5 14,6 13,4 14,3 

P2 8,8 7,0 5,7 6,7 

 

Análise de resultados e comparação de Soluções do Trecho 1 

Da análise dos resultados apresentados: 

• Prevê-se que para a Solução A existam 2 recetores em incumprimento no ano de 2031. 

• A Solução A irá provocar impactes nos recetores em excesso (Ln> 53), na ordem dos 20-28 dBA 

visto que atualmente estes recetores se encontram em ambiente sonoro muito tranquilo, sendo que 

para estes recetores os impactes terão magnitude elevada (diferenças superiores a 15 dBA) para 

todos os parâmetros e pontos analisados; 

• Prevê-se que para a Solução B existam 11 recetores em incumprimento no ano de 2031. 

• A Solução B irá provocar impactes nos recetores em excesso (Ln > 53), na ordem dos 8-17 dBA 

visto que atualmente estes recetores se encontram em ambiente com alguma perturbação. 

Os impactes para a Solução B estão apresentados na tabela seguinte e mostram a distribuição do 

número de pontos em que se verificam impactes de acordo com o período do dia e com a sua 

magnitude: 
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Magnitude Escalões de impacte 
(dBA) Ld Le Ln Lden 

Elevada LAeq>15 4 1 0 1 

Moderada 10> LAeq>15 7 9 10 9 

Reduzida 5> LAeq>10 0 1 1 1 

Negligenciável 3> LAeq>5 0 0 0 0 

 

• Prevê-se que a Solução A perturbe o ambiente sonoro de forma significativa numa área de  

8,1 hectares; 

• Prevê-se que a Solução B perturbe o ambiente sonoro de forma significativa numa área de  

8,3 hectares. 

 

A Solução B usa uma via já existente e como tal vai fazer com que o ambiente sonoro atual fique mais 

perturbado numa zona em que já existe alguma perturbação. A Solução A irá contaminar com ruído uma 

área essencialmente rural com níveis de ruído muito baixos. 

 

 

7.3.4.2 - TRECHO 2 

O Trecho 2 tem um comprimento de cerca de 1600 m, com exceção do troço inicial onde a Solução B segue 

ainda sobre via existente até à rotunda B2. A partir daqui, as soluções A e B atravessam zonas com 

características semelhantes em termos de ocupação do solo e ambiente sonoro. Assim a grande maioria 

dos traçados localiza-se em terrenos agrícolas ou terrenos afetos a casas de habitação, em ambos os casos 

o ambiente sonoro é, quase na totalidade área analisada, tranquilo. 

 

Para os cálculos do ruído ambiente previsto foram usados os valores medidos nos pontos P1 e P3, P4 e P5 

como ruído residual, e ainda uma previsão de ruído produzido pela EN2-6 tendo como base o volume de 

tráfego verificado durante as medições (R148). Assim para a Solução A os recetores R107, R127, R261 e 

R262 são acusticamente semelhantes ao ponto P3, para o recetor R148 foi efetuada uma previsão tal como 

referido. Para a Solução B os recetores de R143 ate R192 são acusticamente semelhantes ao ponto P1 o 

recetor R261 será aproximadamente equivalente ao ponto P4. Estes valores são aproximados e servem 

apenas para estimar a ordem de grandeza dos impactes de cada solução. 

Após os cálculos para o ano de 2031 e para cada solução obtiveram-se os seguintes resultados: 
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a) Solução A 

Quadro V. 47 – Ruído Particular nos Recetores em incumprimento para o Trecho 2, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 107 66,7 64,2 58,8 67,8 24082,19 -291406 

R 261 66,1 63,7 58,2 67,3 25022,9 -290788 

R 262 64,7 62,4 56,8 65,9 25022,9 -290721 

R 127 62,4 60 54,6 63,6 24141,99 -291399 

R 146 61,9 59,6 54,3 63,2 24200,01 -291182 

 

Quadro V. 48 – Ruído ambiente nos Recetores em incumprimento para o Trecho 2, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 107 66,7 64,2 58,8 67,8 24082,19 -291406 

R 261 66,1 63,7 58,2 67,3 25022,9 -290788 

R 262 64,7 62,4 56,9 65,9 25022,9 -290721 

R 127 62,4 60 54,7 63,6 24141,99 -291399 

R 146 64,5 62,6 57,1 63,2 24200,01 -291182 

 

Quadro V. 49 – Impactes nos Recetores em incumprimento para o Trecho 2, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 107 25,2 24,2 21,2 23 24082,19 -291406 

R 261 24,6 23,7 20,6 22,4 25022,9 -290788 

R 262 23,2 22,4 19,3 21 25022,9 -290721 

R 127 20,9 20 17,1 18,8 24141,99 -291399 

R 146 3,4 3,1 3,2 3,3 24200,01 -291182 

 

No Mapa de ruído seguinte é apresentada uma fotografia aérea com uma área colorida a amarelo que 

corresponde à zona para a qual se verifica um excesso de ruído (Ln > 53 dBA).  

 

A área para a qual se verifica Ln > 53 dbA para esta solução é de 15,4 hectares. 
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FIG. V. 3 – Mapa de Ruído Mostrando Ln > 53 (limite Legal) e localização dos Recetores em incumprimento para o Trecho 2, ano 2031, Solução A 
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Os valores previstos nos recetores em que foram efetuadas medições são: 

 

Quadro V. 50 – Valores de Ruído Particular Previstos nos Pontos Medidos para a Solução A – Trecho 2 

Ponto 

Parâmetros 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P3 53,3 51,4 46,4 55 

 

Quadro V. 51 – Valores de Ruído Residual Medido e Ambiente Previstos nos Pontos Medidos para a Solução A – 
Trecho 2 

Ponto 

Ruído Residual Ruído Ambiente 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P3 41,5 40 37,6 44,9 50,1 48,7 44,3 52,5 

 

Quadro V. 52 – Valores de Impacte nos Pontos Medidos (Ruído Ambiente Previsto - Ruído Residual Medido) 
para a Solução A – Trecho 2 

Ponto 
Ld 

(dBA) 
Le 

(dBA) 
Ln 

(dBA) 
Lden 

(dBA) 

P3 8,6 8,7 6,7 7,6 

 

a) Solução B 

Quadro V. 53 – Ruído Particular nos Recetores em incumprimento para o Trecho 2, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 172 67,2 64,7 59,3 68,4 24281,66 -291578,3 

R 177 66,2 63,7 58,3 67,3 24297,84 -291517,8 

R 188 66 63,5 58,2 67,2 24334,65 -291381,6 

R 167 64,7 62,2 57 66 24270,96 -291615,95 

R 191 64,4 61,9 56,6 65,6 24337,18 -291347,79 

R 261 63,9 61,6 56 65,1 25022,9 -290788,22 

R 169 63 60,6 55,2 64,2 24275,7 -291537,69 

R 163 62 59,5 54,3 63,2 24259,82 -291632,35 

R 164 61,4 58,9 53,6 62,6 24266,85 -291596,69 

R 192 61 58,6 53,5 62,3 24346,47 -291297,98 
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Quadro V. 54 – Ruído Ambiente nos Recetores em incumprimento para o Trecho 2, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 172 67,4 64,9 59,6 68,6 
24281,66 -291578,3 

R 177 
66,4 64 58,7 67,7 

24297,84 -291517,8 

R 188 
66,2 63,8 58,6 67,5 

24334,65 -291381,6 

R 167 
65 62,6 57,5 66,3 

24270,96 -291615,95 

R 191 
64,7 62,3 57,1 66 

24337,18 -291347,79 

R 261 
64,2 62 56,6 65,5 

25022,9 -290788,22 

R 169 
63,4 61,1 55,9 64,8 

24275,7 -291537,69 

R 163 
62,5 60,2 55,1 63,9 

24259,82 -291632,35 

R 164 
62 59,7 54,6 63,4 

24266,85 -291596,69 

R 192 
61,1 58,7 53,7 62,5 

24346,47 -291297,98 

 

Quadro V. 55 – Impacte nos Recetores em incumprimento para o Trecho 2, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 172 14,3 13,2 12 13 
24281,66 -291578,3 

R 177 
13,3 12,3 11,1 12,1 

24297,84 -291517,8 

R 188 
13,1 12,1 11 11,9 

24334,65 -291381,6 

R 167 
11,9 10,9 9,9 10,7 

24270,96 -291615,95 

R 191 
11,6 10,6 9,5 10,4 

24337,18 -291347,79 

R 261 
11,1 10,3 9 9,9 

25022,9 -290788,22 

R 169 
10,3 9,4 8,3 9,2 

24275,7 -291537,69 

R 163 
9,4 8,5 7,5 8,3 

24259,82 -291632,35 

R 164 
8,9 8 7 7,8 

24266,85 -291596,69 

R 192 
15,3 14,7 13,2 14,2 

24346,47 -291297,98 

 

No Mapa de ruído seguinte é apresentada uma fotografia aérea com uma área colorida a amarelo que 

corresponde à zona para a qual se verifica um excesso de ruído (Ln > 53 dBA).  

 

A área para a qual se verifica Ln > 53 dbA para esta solução é de 13,8 hectares. 
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FIG. V. 4 – Mapa de Ruído Mostrando Ln > 53 (limite Legal) e localização dos Recetores em incumprimento para o Trecho 2, ano 2031, Solução B 
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Os valores previstos nos recetores em que foram efetuadas medições são: 

 

Quadro V. 56 – Valores de Ruído Particular Previstos nos Pontos Medidos para a Solução B – Trecho 2 

Ponto 

Parâmetros 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P3 53,9 52,4 47,5 55,9 

 

Quadro V. 57 – Valores de Ruído Residual Medido e Ambiente Previstos nos Pontos Medidos para a Solução B – 
Trecho 2 

Ponto 

Ruído Residual Ruído Ambiente 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P3 41,5 40 37,6 44,9 54,1 52,6 47,9 56,2 

 

Quadro V. 58 – Valores de Impacte nos Pontos Medidos (Ruído Ambiente Previsto - Ruído Residual Medido) 
para a Solução B – Trecho 2 

Ponto Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA 

P3 12,6 12,6 10,3 11,3 

 

Análise de resultados e comparação de Soluções do Trecho 2 

Da análise dos resultados apresentados: 

• Prevê-se que para a Solução A existam 5 recetores em incumprimento no ano de 2031. 

Os impactes para a Solução A estão apresentados no quadro seguinte e mostram a distribuição do 

número de pontos em que se verificam impactes de acordo com o período do dia e com a sua 

magnitude: 

 

Magnitude Escalões de impacte 
(dBA) 

Ld Le Ln Lden 

Elevada LAeq>15 4 4 4 4 

Moderada 10> LAeq>15 0 0 0 0 

Reduzida 5> LAeq>10 0 0 0 0 

Negligenciável 3> LAeq>5 1 1 1 1 

 

• Prevê-se que para a Solução B existam 10 recetores em incumprimento no ano de 2031. 
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Os impactes para a Solução B estão apresentados no quadro seguinte e mostram a distribuição do 

número de pontos em que se verificam impactes de acordo com o período do dia e com a sua 

magnitude: 

 

Magnitude Escalões de impacte 
(dBA) Ld Le Ln Lden 

Elevada LAeq>15 1 0 0 0 

Moderada 10> LAeq>15 7 7 4 6 

Reduzida 5> LAeq>10 2 3 6 4 

Negligenciável 3> LAeq>5 0 0 0 0 

 

• Prevê-se que a Solução A perturbe o ambiente sonoro de forma significativa numa área de  

15,4 hectares; 

• Prevê-se que a Solução B perturbe o ambiente sonoro de forma significativa numa área de  

13,8 hectares; 

 

Ambas as soluções, na maioria dos seus traçados, irão contaminar com ruído áreas essencialmente rurais 

com níveis de ruído muito baixos. 

 

 

7.3.4.3 - TRECHO 3 

O Trecho 3 tem um comprimento de cerca de 1800 m e as Soluções A e B atravessam zonas com 

características semelhantes em termos de ocupação do solo e ambiente sonoro. Assim a grande maioria 

dos traçados localiza-se em terrenos agrícolas ou terrenos afetos a casas de habitação, em ambos os casos 

o ambiente sonoro é, quase na totalidade área analisada, tranquilo. 

 

Para os cálculos do ruído ambiente previsto foram usados os valores medidos nos pontos P4 e P6, como 

ruído residual, e ainda uma previsão de ruído produzido pela estrada de Quelfes tendo como base o volume 

de tráfego verificado durante as medições (R621). Assim para a Solução A os recetores R289 e R305 são 

acusticamente semelhantes ao ponto P4, para o recetor R621 foi efectuada uma previsão tal como referido. 

Para o recetor R644 considerou-se o ponto P6 como representativo. Para a Solução B os recetores de R322 

e R333 são acusticamente semelhantes ao ponto P4. Estes valores são aproximados e servem apenas para 

estimar a ordem de grandeza dos impactes de cada solução. 

Após os cálculos para o ano de 2031 e para cada solução obtiveram-se os seguintes resultados: 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

426

 

a) Solução A 

Quadro V. 59 – Ruído Particular nos Recetores em incumprimento para o Trecho 3, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 621 67,7 65,2 59,8 68,9 27188,64 -290478 

R 305 64,5 62,1 56,5 65,6 25630,51 -290714 

R 289 62,8 60,6 55,1 64,1 25384,79 -290735 

R 644 61,1 58,7 53,4 62,4 27284,85 -290467 

 

Quadro V. 60 – Ruído Ambiente nos Recetores em incumprimento para o Trecho 3, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 621 67,7 65,2 59,8 68,9 27188,64 -290478 

R 305 64,6 62,2 56,6 65,7 25630,51 -290714 

R 289 62,9 60,7 55,2 64,2 25384,79 -290735 

R 644 61,5 59,1 54 62,8 27284,85 -290467 

 

Quadro V. 61 – Impactes nos Recetores em incumprimento para o Trecho 3, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 621 26,2 26,9 24,7 25,7 27188,64 -290478 

R 305 18,8 18,2 16,1 17,4 25630,51 -290714 

R 289 17,1 16,7 14,7 15,9 25384,79 -290735 

R 644 20 20,8 18,9 19,6 27284,85 -290467 

 

No Mapa de ruído seguinte é apresentada uma fotografia aérea com uma área colorida a amarelo que 

corresponde à zona para a qual se verifica um excesso de ruído (Ln > 53 dBA).  

 

A área para a qual se verifica Ln > 53 dbA para esta solução é de 14,7 hectares. 
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FIG. V. 5 – Mapa de Ruído Mostrando Ln > 53 (limite Legal) e localização dos Recetores em incumprimento para o Trecho 3, ano 2031, Solução A 
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Os valores previstos nos recetores em que foram efetuadas medições são: 

 

Quadro V. 62 – Valores de Ruído Particular Previstos nos Pontos Medidos para a Solução A – Trecho 3 

Ponto 

Parâmetros 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P4 46,5 45,5 41 49 

P5 47,9 46,4 41,9 50,1 

 

Quadro V. 63 – Valores de Ruído Residual Medido e Ambiente Previstos nos Pontos Medidos para a Solução A – 
Trecho 3 

Ponto 

Ruído Residual Ruído Ambiente 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P4 45,8 44 40,5 48,3 49,2 47,8 43,8 51,7 

P5 56,8 53,6 49,8 58,2 57,3 54,4 50,5 58,9 

 

Quadro V. 64 – Valores de Impacte nos Pontos Medidos (Ruído Ambiente Previsto - Ruído Residual Medido) 
para a Solução A – Trecho 3 

Ponto 
Ld 

(dBA) 
Le 

(dBA) 
Ln 

(dBA) 
Lden 

(dBA) 

P4 3,4 3,8 3,3 3,4 

P5 0,5 0,8 0,7 0,7 

 

 

b) Solução B 

Quadro V. 65 – Ruído Particular nos Recetores em incumprimento para o Trecho 3, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 322 65,7 63,3 57,8 66,9 25939,91 -290519,31 

R 333 65,2 62,9 57,4 66,4 26004,74 -290568,13 

 

Quadro V. 66 – Ruído Ambiente nos Recetores em incumprimento para o Trecho 3, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 322 65,7 63,4 57,9 66,9 
25939,91 -290519,31 

R 333 
65,2 63 57,5 66,5 

26004,74 -290568,13 
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Quadro V. 67 – Impacte nos Recetores em incumprimento para o Trecho 3, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 322 19,9 19,4 17,4 18,6 25939,91 -290519,31 

R 333 19,4 19 17 18,2 26004,74 -290568,13 

 

No Mapa de ruído seguinte é apresentada uma fotografia aérea com uma área colorida a amarelo que 

corresponde à zona para a qual se verifica um excesso de ruído (Ln > 53 dBA).  

 

A área para a qual se verifica Ln > 53 dbA para esta solução é de 15,4 hectares. 

 

Os valores previstos nos recetores em que foram efetuadas medições são: 

Quadro V. 68 – Valores de Ruído Particular Previstos nos Pontos Medidos para a Solução B – Trecho 3 

Ponto 

Parâmetros 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P4 47,6 46,5 41,8 50 

P5 50,3 50,5 44,2 52,8 

 

Quadro V. 69 – Valores de Ruído Residual Medido e Ambiente Previstos nos Pontos Medidos para a Solução B – 
Trecho 3 

Ponto 

Ruído Residual Ruído Ambiente 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P4 45,8 44 40,5 48,3 49,8 48,4 44,2 52,2 

P5 56,8 53,6 49,8 58,2 57,7 55,3 50,9 59,3 

 

Quadro V. 70 – Valores de Impacte nos Pontos Medidos (Ruído Ambiente Previsto - Ruído Residual Medido) 
para a Solução B – Trecho 3 

Ponto Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P4 4,0 4,4 3,7 3,9 

P5 0,9 1,7 1,1 1,1 
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FIG. V. 6 – Mapa de Ruído Mostrando Ln > 53 (limite Legal) e Localização dos Recetores em incumprimento para o Trecho 3, ano 2031, Solução B 
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Análise de resultados e comparação de Soluções do Trecho 3 

Da análise dos resultados apresentados: 

• Prevê-se que para a Solução A existam 4 recetores em incumprimento no ano de 2031. 

Os impactes para a Solução A estão apresentados no quadro seguinte e mostram a distribuição do 

número de pontos em que se verificam impactes de acordo com o período do dia e com a sua 

magnitude: 

 

Magnitude Escalões de impacte 
(dBA) Ld Le Ln Lden 

Elevada LAeq>15 4 4 3 4 

Moderada 10> LAeq>15 0 0 1 0 

Reduzida 5> LAeq>10 0 0 0 0 

Negligenciável 3> LAeq>5 0 0 0 0 

 

• Prevê-se que para a Solução B existam 2 recetores em incumprimento no ano de 2031. 

Os impactes para a Solução B estão apresentados no quadro seguinte e mostram a distribuição do 

número de pontos em que se verificam impactes de acordo com o período do dia e com a sua 

magnitude: 

 

Magnitude Escalões de impacte 
(dBA) Ld Le Ln Lden 

Elevada LAeq>15 2 2 2 2 

Moderada 10> LAeq>15 0 0 0 0 

Reduzida 5> LAeq>10 0 0 0 0 

Negligenciável 3> LAeq>5 0 0 0 0 

 

• Prevê-se que a Solução A perturbe o ambiente sonoro de forma significativa numa área de  

14,7 hectares; 

• Prevê-se que a Solução B perturbe o ambiente sonoro de forma significativa numa área de  

15,4 hectares. 

 

Ambas as soluções, na maioria dos seus traçados, irão contaminar com ruído áreas essencialmente rurais 

com níveis de ruído muito baixos. 
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7.3.4.4 - TRECHO 4 

O Trecho 4 tem um comprimento de cerca de 1000 m na Solução A e 1500 m na Solução B e as soluções A 

e B atravessam zonas com características semelhantes em termos de ocupação do solo e ambiente sonoro. 

Os traçados localizam-se em terrenos agrícolas ou terrenos afetos a casas de habitação verificando-se 

ainda a proximidade de vias rodoviárias, o que faz com que o ambiente sonoro seja atualmente perturbado 

mas com pouco significado. A Solução B nos últimos 500 m e a Solução A nos últimos 200 m estão 

sobrepostas a uma via rodoviária a qual se articula diretamente com a rotunda de Marim, na EN125, onde o 

projeto da Circular termina.  

 

Este trecho tem ainda a particularidade das ligações entre as Soluções A e B serem extensas, tendo-se 

assumindo nas simulações e como traçados alternativos a conjugação entre a Solução A e a Solução B e 

vice-versa. 

 

Para os cálculos do ruído ambiente previsto foram usados os valores medidos nos pontos P6, P7 e P8, 

como ruído residual. Assim para a Solução A o recetor R698 é acusticamente semelhante ao ponto P7, para 

os restantes recetores foi efectuada a equivalência com o ponto P8. Para a Solução B o recetor R568 é 

acusticamente semelhante ao ponto P6, para os restantes recetores foi efectuada a equivalência com o 

ponto P7. Para a combinação Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B os pontos calculados são 

semelhantes em termos de ambiente sonoro ao ponto P7.Para a combinação Solução B + Ligação A-B-3 + 

Solução A os recetores calculados R734 e R683 são semelhantes em termos de ambiente sonoro ao ponto 

P7 o recetor R568 é equivalente ao ponto P6. Estes valores são aproximados e servem apenas para 

estimar a ordem de grandeza dos impactes de cada solução. 

Após os cálculos para o ano de 2031 e para cada solução obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

a) Solução A 

Quadro V. 71 – Ruído Particular nos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 734 66,2 63,7 58,4 67,4 27656,33 -291066,56 

R 678 64,5 62 56,8 65,7 27431,54 -290727,13 

R 698 62,3 59,8 54,6 63,5 27493,37 -290689,52 

R 669 61,4 58,9 53,7 62,7 27375,54 -290686,89 
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Quadro V. 72 – Ruído Ambiente nos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 734 66,5 64 58,8 67,7 
27656,33 -291066,56 

R 678 
64,9 62,4 57,3 66,2 

27431,54 -290727,13 

R 698 
62,4 59,9 54,7 63,6 

27493,37 -290689,52 

R 669 
62,2 59,7 54,7 63,5 

27375,54 -290686,89 

Quadro V. 73 – Impactes nos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 734 12 12,3 11,1 11,6 
27656,33 -291066,56 

R 678 
10,4 10,7 9,6 10,1 

27431,54 -290727,13 

R 698 
18,2 16,7 16,5 17,1 

27493,37 -290689,52 

R 669 
7,7 8 7 7,4 

27375,54 -290686,89 

 

No Mapa de ruído seguinte é apresentada uma fotografia aérea com uma área colorida a amarelo que 

corresponde à zona para a qual se verifica um excesso de ruído (Ln > 53 dBA).  

 

A área para a qual se verifica Ln > 53 dbA para esta solução é de 8,7 hectares. 

 

Os valores previstos nos recetores em que foram efetuadas medições são: 

Quadro V. 74 – Valores de Ruído Particular Previstos nos Pontos Medidos para a Solução A – Trecho 4 

Ponto 

Parâmetros 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P6 46,4 45 40,7 46,4 

P7 47,6 46,1 41,6 47,6 

P8 52,2 50,5 45,9 52,2 

 

Quadro V. 75 – Valores de Ruído Residual Medido e Ambiente Previstos nos Pontos Medidos para a Solução A – 
Trecho 4 

Ponto 

Ruído Residual Ruído Ambiente 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P6 51,3 48,1 44,9 53 52,5 49,8 46,3 54,4 

P7 44,2 43,2 38,2 46,5 49,2 47,9 43,2 51,5 

P8 54,5 51,7 47,7 56,1 56,5 54,2 49,9 58,3 
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FIG. V. 7 – Mapa de Ruído Mostrando Ln > 53 (limite Legal) e localização dos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução A 
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Quadro V. 76 – Valores de Impacte nos Pontos Medidos (Ruído Ambiente Previsto - Ruído Residual Medido) 
para a Solução A – Trecho 4 

Ponto 
Ld 

(dBA) 
Le 

(dBA) 
Ln 

(dBA) 
Lden 

(dBA) 

P6 1,2 1,7 1,4 1,4 

P7 5,0 4,7 5,0 5,0 

P8 2,0 2,5 2,2 2,2 

 

 

b) Solução B 

Quadro V. 77 – Ruído Particular nos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 729 66,4 63,8 58,6 67,6 27605,81 -291041 

R 734 66,3 63,7 58,4 67,4 27656,33 -291067 

R 568 64,6 62,1 56,8 65,8 27034,6 -290689 

R 683 61,3 58,8 53,6 62,5 27446,71 -290872 

 

Quadro V. 78 – Ruído Ambiente nos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 729 66,4 63,8 58,6 67,6 27605,81 -291041 

R 734 66,3 63,7 58,4 67,4 27656,33 -291067 

R 568 64,6 62,2 56,9 65,9 27034,6 -290689 

R 683 61,4 58,9 53,7 62,6 27446,71 -290872 

 

Quadro V. 79 – Impactes nos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 729 22,2 20,6 20,4 21,1 27605,81 -291041 

R 734 22,1 20,5 20,2 20,9 27656,33 -291067 

R 568 13,3 14,1 12 12,9 27034,6 -290689 

R 683 17,2 15,7 15,5 16,1 27446,71 -290872 
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No Mapa de ruído seguinte é apresentada uma fotografia aérea com uma área colorida a amarelo que 

corresponde à zona para a qual se verifica um excesso de ruído (Ln > 53 dBA).  

 

A área para a qual se verifica Ln > 53 dbA para esta solução é de 5,9 hectares. 

 

Os valores previstos nos recetores em que foram efetuadas medições são: 

 

Quadro V. 80 – Valores de Ruído Particular Previstos nos Pontos Medidos para a Solução B – Trecho 4 

Ponto 

Parâmetros 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P6 53,1 51,6 46,7 55,1 

P7 60,4 58,2 53,3 61,9 

P8 50,2 48,7 44 52,3 

 

Quadro V. 81 – Valores de Ruído Residual medido e Ambiente Previstos nos Pontos Medidos para a Solução B – 
Trecho 4 

Ponto 

Ruído Residual Ruído Ambiente 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P6 51,3 48,1 44,9 53 55,3 53,2 48,9 57,2 

P7 44,2 43,2 38,2 46,5 60,5 58,3 53,4 62,1 

P8 54,5 51,7 47,7 56,1 55,9 53,5 49,2 57,6 

 

Quadro V. 82 – Valores de Impacte nos Pontos Medidos (Ruído Ambiente Previsto - Ruído Residual Medido) 
para a Solução B – Trecho 4 

Ponto Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

P6 4,0 5,1 4,2 

P7 16,3 15,1 15,6 

P8 1,4 1,8 1,5 
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FIG. V. 8 – Mapa de Ruído Mostrando Ln > 53 (limite Legal) e Localização dos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução B 
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c) Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B 

Quadro V. 83 – Ruído Particular nos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução A +  
Ligação A-B-3 + Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 729 66,4 63,9 58,6 67,6 27605,81 -291041 

R 734 66,2 63,6 58,4 67,4 27656,33 -291067 

R 683 61,5 59 53,8 62,7 27446,71 -290872 

R 719 61,4 58,9 53,7 62,6 27567,77 -290988 

 

Quadro V. 84 – Ruído Ambiente nos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução A +  
Ligação A-B-3 + Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 729 66,4 63,9 58,6 67,6 27605,81 -291041 

R 734 66,2 63,6 58,4 67,4 27656,33 -291067 

R 683 61,6 59,1 53,9 62,8 27446,71 -290872 

R 719 61,5 59 53,8 62,7 27567,77 -290988 

 

Quadro V. 85 – Impactes nos Recetores em incumprimento para o Trecho 4, ano 2031, Solução A +  
Ligação A-B-3 + Solução B 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 729 22,2 20,7 20,4 21,1 27605,81 -291041 

R 734 22 20,4 20,2 20,9 27656,33 -291067 

R 683 17,4 15,9 15,7 16,3 27446,71 -290872 

R 719 17,3 15,8 15,6 16,2 27567,77 -290988 

 

No Mapa de ruído seguinte é apresentada uma fotografia aérea com uma área colorida a amarelo que 

corresponde à zona para a qual se verifica um excesso de ruído (Ln > 53 dBA).  

 

A área para a qual se verifica Ln > 53 dbA para esta solução é de 8,9 hectares. 
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FIG. V. 9 – Mapa de Ruído Mostrando Ln > 53 (limite Legal) e Localização dos Recetores em incumprimento para 

o Trecho 4, ano 2031, Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B  
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Os valores previstos nos recetores em que foram efetuadas medições são: 

 

Quadro V. 86 – Valores de Ruído Particular Previstos nos Pontos Medidos para a Solução A + Ligação A-B-3 + 
Solução B – Trecho 4 

Ponto 

Parâmetros 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P6 47,3 45,8 41,3 49,5 

P7 60,6 58,4 53,5 62,2 

P8 51 49,3 44,7 53 

 

Quadro V. 87 – Valores de Ruído Residual Medido e Ambiente Previstos nos Pontos Medidos para a Solução A + 
Ligação A-B-3 + Solução B – Trecho 4 

Ponto 

Ruído Residual Ruído Ambiente 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P6 51,3 48,1 44,9 53 52,8 50,1 46,5 54,6 

P7 44,2 43,2 38,2 46,5 60,7 58,5 53,6 62,3 

P8 54,5 51,7 47,7 56,1 56,1 53,7 49,5 57,8 

 

Quadro V. 88 – Valores de Impacte nos Pontos Medidos (Ruído Ambiente Previsto - Ruído Residual Medido) 
para a Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B – Trecho 4 

Ponto Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P6 1,5 2,0 1,6 
1,6 

P7 16,5 15,3 15,4 
15,8 

P8 1,6 2,0 1,8 
1,7 

 

 

d) Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A 

Quadro V. 89 – Ruído Particular nos Recetores em Excesso para o Trecho 4, ano 2031, Solução B +  
Ligação B-A-3 + Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 734 66,1 63,6 58,3 67,3 27656,33 -291067 

R 568 64,7 62,1 56,8 65,8 27034,6 -290689 

R 683 62,5 60 54,7 63,7 27446,71 -290872 
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Quadro V. 90 – Ruído Ambiente nos Recetores em Excesso para o Trecho 4, ano 2031, Solução B +  
Ligação B-A-3 + Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 734 66,1 63,6 58,3 67,3 27656,33 -291067 

R 568 64,9 62,3 57,1 66,1 27034,6 -290689 

R 683 62,6 60,1 54,8 63,8 27446,71 -290872 

 

Quadro V. 91 – Impactes nos Recetores em Excesso para o Trecho 4, ano 2031, Solução B +  
Ligação B-A-3 + Solução A 

 Parâmetros de avaliação Coordenadas 

Recetor Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) X Y 

R 734 21,9 20,4 20,1 20,8 27656,33 -291067 

R 568 13,6 14,2 12,2 13,1 27034,6 -290689 

R 683 18,4 16,9 16,6 17,3 27446,71 -290872 

 

No Mapa de ruído seguinte é apresentada uma fotografia aérea com uma área colorida a amarelo que 

corresponde à zona para a qual se verifica um excesso de ruído (Ln > 53 dBA).  

 

A área para a qual se verifica Ln > 53 dbA para esta solução é de 7 hectares. 

 

Os valores previstos nos recetores em que foram efetuadas medições são: 

 

Quadro V. 92 – Valores de Ruído Particular Previstos nos Pontos Medidos para a Solução B + Ligação B-A-3 + 
Solução A – Trecho 4 

Ponto 

Parâmetros 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P6 55,2 53,6 48,8 57,2 

P7 51 49,2 44,5 52,9 

P8 63,8 61,3 56,1 65 
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FIG. V. 10 – Mapa de Ruído Mostrando Ln > 53 (limite Legal) e Localização dos Recetores em incumprimento 

para o Trecho 4, ano 2031, Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A  
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Quadro V. 93 – Valores de Ruído Residual Medido e Ambiente Previstos nos Pontos Medidos para a Solução B + 
Ligação B-A-3 + Solução A – Trecho 4 

Ponto 

Ruído Residual Ruído Ambiente 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P6 51,3 48,1 44,9 53 56,7 54,7 50,3 58,6 

P7 44,2 43,2 38,2 46,5 51,8 50,2 45,4 53,8 

P8 54,5 51,7 47,7 56,1 64,3 61,8 56,7 65,6 

 

Quadro V. 94 – Valores de Impacte nos Pontos Medidos (Ruído Ambiente Previsto - Ruído Residual Medido) 
para a Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A – Trecho 4 

Ponto Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P6 5,4 6,6 5,4 5,6 

P7 7,6 7,0 7,2 7,3 

P8 9,8 10,1 9,0 9,5 

 

 

Análise de resultados e comparação de Soluções do Trecho 4 

Da análise dos resultados apresentados conclui-se que: 

• Prevê-se que para a Solução A existam 4 recetores em incumprimento no ano de 2031. 

Os impactes para a Solução A estão apresentados no quadro seguinte e mostram a distribuição do 

número de pontos em que se verificam impactes de acordo com o período do dia e com a sua 

magnitude: 

 

Magnitude Escalões de impacte 
(dBA) Ld Le Ln Lden 

Elevada LAeq>15 1 1 1 1 

Moderada 10> LAeq>15 2 2 1 2 

Reduzida 5> LAeq>10 1 1 2 1 

Negligenciável 3> LAeq>5 0 0 0 0 

 

• Prevê-se que para a Solução B existam 4 recetores em incumprimento no ano de 2031. 

Os impactes para a Solução B estão apresentados no quadro seguinte e mostram a distribuição do 

número de pontos em que se verificam impactes de acordo com o período do dia e com a sua 

magnitude: 
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Magnitude Escalões de impacte 
(dBA) Ld Le Ln Lden 

Elevada LAeq>15 3 3 3 3 

Moderada 10> LAeq>15 1 1 1 1 

Reduzida 5> LAeq>10 0 0 0 0 

Negligenciável 3> LAeq>5 0 0 0 0 

 

• Prevê-se que para a Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B existam 4 recetores em incumprimento 

no ano de 2031. 

Os impactes para a Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B estão apresentados no quadro seguinte 

e mostram a distribuição do número de pontos em que se verificam impactes de acordo com o 

período do dia e com a sua magnitude: 

 

Magnitude Escalões de impacte 
(dBA) Ld Le Ln Lden 

Elevada LAeq>15 4 4 4 4 

Moderada 10> LAeq>15 0 0 0 0 

Reduzida 5> LAeq>10 0 0 0 0 

Negligenciável 3> LAeq>5 0 0 0 0 

 

• Prevê-se que para a Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A existam 3 recetores em incumprimento 

no ano de 2031. 

Os impactes para a Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A são apresentados no quadro seguinte e 

mostram a distribuição do número de pontos em que se verificam impactes de acordo com o 

período do dia e com a sua magnitude: 

 

Magnitude Escalões de impacte 
(dBA) Ld Le Ln Lden 

Elevada LAeq>15 2 2 2 2 

Moderada 10> LAeq>15 1 1 1 1 

Reduzida 5> LAeq>10 0 0 0 0 

Negligenciável 3> LAeq>5 0 0 0 0 

 

• Prevê-se que a Solução A perturbe o ambiente sonoro de forma significativa numa área de  

8,7 hectares; 

• Prevê-se que a Solução B perturbe o ambiente sonoro de forma significativa numa área de  

5,9 hectares; 
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• Prevê-se que a Solução A + Ligação A-B-3 + Solução B perturbe o ambiente sonoro de forma 

significativa numa área de 8,9 hectares; 

• Prevê-se que a Solução B + Ligação B-A-3 + Solução A perturbe o ambiente sonoro de forma 

significativa numa área de 7 hectares. 

 

Todas as alternativas de traçado, na maioria dos seus traçados, irão contaminar com ruído áreas 

essencialmente rurais mas que atualmente possuem um ambiente sonoro já com alguma perturbação. 

 

 

7.3.5 - COMPARAÇÃO DE SOLUÇÕES - RESUMO 

Com base na análise atrás apresentada é possível comparar todas as possibilidades de configuração do 

traçado e os seus impactes. Assim os quadros seguintes sintetizam a análise efetuada tendo como 

parâmetros diferenciadores: o número de situações de incumprimento previstas (Ln> 53 dBA), bem como os 

critérios da RBP, considerando o número de recetores onde a magnitude do impacte (quantificada pela 

diferença entre entre os valores de ruido previsto e atual) é elevada (mais de 15dBA de diferença) ou 

moderada (entre 10 e 15 dbA de diferença) e considerando o período mais restritivo (noturno). Uma 

diferença de mais de 10 dBA coloca já também o recetor com necessidade de medidas face aos próprios 

limites legais considerados. 

 

A cinzento está indicada a melhor solução para cada Trecho e de acordo com cada parâmetro de avaliação. 

Quadro V. 95 – Número de Situações de Incumprimento para cada Trecho face aos limites do RGR 

Trecho Solução A Solução B Solução A + Lig A-B-3 + Solução B Solução B + Lig B-A-3 + Solução A 

Trecho 1 2 11   

Trecho 2 5 10   

Trecho 3 4 2   

Trecho 4 4 4 4 3 

 

Quadro V. 96 – RBP: Impactes de magnitude elevada / moderada (nº recetores – período noturno) 

Trecho Solução A Solução B Solução A + Lig A-B-3 + Solução B Solução B + Lig B-A-3 + Solução A 

Trecho 1 2/0 0/10 - - 

Trecho 2 4/0 0/4   

Trecho 3 3/1 2/0   

Trecho 4 4/1 3/1 4/0 2/1 
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Da sintese dos resultados obtidos por trecho e considerando estes critérios, verifica-se que existe 

convergência dos critérios apenas no Trecho 1 onde é mais claro a maior favorabilidade da Solução A, com 

menor n.º de situações de incumprimento e as diferenças que se venham a verificar face ao ambiente atual, 

sendo mais notórias, ocorrem contudo sobre um menor número de recetores. 

 

No Trecho 2 a Solução A tem um menor n.º de situações de incumprimento, embora as diferenças que se 

venham a verificar face ao ambiente atual sejam mais impactantes. Ocorrem contudo sobre um menor 

número de recetores, pelo que a Solução A poderá ser considerda mais favorável. 

 

No Trecho 3 a Solução B é mais favorável quer no nº de situações de incumprimento, quer no facto das 

diferenças que induz no ruido da envolvente serem menos impactantes e num menor nº de recetores.  

 

No Trecho 4 a Ligação B-A-3 é mais favorável nos dois critérios mas cuja diferença para os restantes 

traçados é de apenas 1 recetor e muito semelhante também à Solução B em termos da magnitude do 

impacte.  

 

Fica assim a ideia geral de que a Solução A apresenta um menor nº de recetores em incumprimento, 

contudo a magnitude de impacte é mais notória por ter um ambiente sonoro, e na envolvente dos Trechos 1, 

2 e 4, menos perturbado e portanto a diferença face aos valores atuais poder ser mais relevante.  

 

A Solução B tendo maior nº de recetores na envolvente, sobretudo nos Trechos 1 e 2, terá uma magnitude 

de impacte menor por serem zonas já atualmente mais perturbadas.  

 

Contudo, para uma efetiva conclusão quanto aos efeitos para o ambiente das várias alternativas, considera-

se que as mesmas devem ser avaliadas após a aplicação das medidas de minimização e do cumprimento 

que se vier a verificar dos limites legais, conforme se apresenta a seguir. 

 

 

7.3.6 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas de possível implementação correspondem a medidas a aplicar na própria fonte, nomeadamente 

ao nível do piso e seguidamente, caso se continuem a verificar incumprimentos, entre a fonte e o recetor, 

nomeadamente pela aplicação de barreiras acústicas e só no fim eventuais medidas complementares no 

próprio recetor. 
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Assim, dadas as velocidades praticadas na grande maioria do traçado o uso de um piso que tenha 

características de emissão sonora mais reduzidas que o piso normal (que foi o considerado na presente 

fase de projeto), afigura-se como uma medida recomendada visto que reduzirá de forma significativa a área 

afetada pelo ruído da Circular de Olhão. Propõe-se assim em concreto o uso de um piso com uma camada 

de desgaste em SMA (Stone Mastic Asphalt), atualmente em uso pela IP, e que de acordo com esta 

entidade, promove uma redução de cerca de 3 dBA. Com a sua aplicação, na envolvente ao traçado, 

estima-se assim a redução da área afetada com o ruído em cerca de 30%. 

 

As misturas betuminosas do tipo Stone Mastic Asphalt utilizadas em camadas de desgaste são constituídas 

por misturas de agregados de granulometria descontínua e quantidades de ligantes relativamente elevados 

que têm como vantagens, para além da durabilidade e de um melhor desempenho do pavimento, 

possibilitar também uma superfície com boa resistência à derrapagem e uma redução de níveis de ruido.  

 

Para a combinação de soluções escolhida haverá ainda a necessidade de adoção de mais medidas de 

minimização que deverá consistir na implementação de barreiras acústicas em torno dos recetores mais 

expostos. 

 

Os quadros seguintes mostram as barreiras previstas para 2031 para as várias soluções admitindo que o 

piso poroso será implementado. A estimativa de barreiras tem em conta os limites legais aplicáveis a zona 

sem classificação.  

 

Quadro V. 97 – Estimativa de Barreiras para a Solução A, por Trecho 

Trecho 

Local ização 
indicativa 

(km) 

Comprimento 

(m) 

Altura 

(m) Lado da 
Via 

Trecho 1 0+544 83 2.5 Poente 

Trecho 2 1+448 65 2.5 Poente 

Trecho 2 2+720 80 3 Norte 

Trecho 2 2+720 80 3 Sul 

Trecho 3 3+340 80 2 Norte 

Trecho 3 5+000 70 2 Sul 

Trecho 4 5+345 73 3 Poente 

Trecho 4 5+750 54 3 Sul 
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Quadro V. 98 – Estimativa de Barreiras para a Solução B, por Trecho 

Trecho 

Local ização 
indicativa 

(km) 

Comprimento 

(m) 

Altura 

(m) Lado da 
Via 

Trecho 1 0+250 228 2.5 a 3.5 Nascente 

Trecho 1 0+325 47 3 a 3.5 Poente 

Trecho 1 0+525 49 2.5 a 3 Nascente 

Trecho 2 1+300 168 3 a 3.5 Poente 

Trecho 2 1+525 122 3 a 3.5 Poente 

Trecho 2 2+475 132 3 a 3.5 Norte 

Trecho 3 3+450 46 2.5 Norte 

Trecho 3 3+525 66 2.5 Sul 

Trecho 4 4+550 62 2.5 a 3 Sul 

Trecho 4 5+275 105 2 a 3 Norte 

 

Quadro V. 99 – Estimativa de Barreiras para a Solução A + Lig A-B-3+ Solução B, por Trecho 

Trecho 

Local ização 
indicativa 

(km) 

Comprimento 

(m) 

Altura 

(m) Lado da 
Via 

Trecho 4 5+000 70 2 Sul 

Trecho 4 5+400 130 2.5 a 3 Norte 

 

Quadro V. 100 – Estimativa de Barreiras para a Solução B + Lig B-A-3+ Solução A, por Trecho 

Trecho 

Local ização 
indicativa 

(km) 

Comprimento 

(m) 

Altura 

(m) Lado da 
Via 

Trecho 4 5+300 54 3 Sul 

 

Com todas as soluções são cumpridos os limites legais para zonas sem classificação, sendo que o que 

pode variar em cada solução é a extensão de barreiras e consequente custo. Verifica-se que essa extensão 

é de: 

• 585 m na Solução A; 

• 1025 na Solução B; 

• 658 m na Solução A conjugada com a Ligação A-B-3, no Trecho 4; 

• 912 m na Solução B conjugada com a Ligação B-A-3, no Trecho 4. 
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Esta informação é naturalmente ainda indicativa face à fase de estudo prévio em que nos encontramos e 

deverá ser alvo de estudo aprofundado em fase de projeto de execução, para a solução que vier a ser 

escolhida. 

 

Estando os impactes em termos de ambiente sonoro minimizados, existem contudo impactes de outra 

ordem, nomeadamente visual e de saúde humana que são avaliados no respetivos descritores. 

 

 

7.4 - ALTERNATIVA ZERO 

A Alternativa Zero corresponde à manutenção da situação atual na área de implantação da Circular com os 

acréscimos que se possam verificar decorrentes do aumento do trafego nas vias que atravessam a zona, 

algumas já com ambiente perturbado na sua envolvente. 

 

A Alternativa Zero corresponde também a manter a atual circulação de passagem do trafego da EN125 no 

interior da cidade de Olhão, de maior dificuldade de minimização, situação que melhoraria com a 

transferência de cerca de 50% do trafego para a nova variante à cidade.  

 

A Alternativa Zero tem assim impactes negativos globalmente mais significativos e a uma maior escala.  

 

 

7.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Na fase de construção do projeto, os principais impactes relacionam-se com o funcionamento de 

equipamentos, ações construtivas e circulação de veículos quando existem recetores sensíveis próximos. 

Nestes casos, os quais se resumem espacialmente às zonas com habitações próximas à área de 

construção. Essas atividades desde que executadas nos períodos indicados na legislação não têm contudo 

qualquer restrição. 

 

Estes impactes serão potencialmente mais significativos na Solução B pelo início do traçado apresentar 

maior número de recetores na envolvente, sendo que no restante traçado as soluções são idênticas por 

terem o mesmo de tipo de ocupação na envolvente com habitações em reduzido número e dispersas. Estes 

impactes serão contudo localizados, temporários e reversíveis de magnitude reduzida a moderada, a 

qual se verifica nos locais onde os trabalhos se façam sentir na proximidade de habitações, situação 

que ocorre em maior extensão na Solução B. Face a ser uma fase temporária, com ocorrencia mais 

localizada das maiores magnitudes para as quais não existem restrições desde que executadas nos 

períodos de normal funcionamento, os impactes classificam-se de globalmente não significativos 

(Quadro V. 101).  
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Na fase de exploração, os impactes são significativos, dado que o projeto em si, conduz a aumentos dos 

níveis de ruído significativos e que em termos cumulativos se enquadram em muitos casos fora dos limites 

legais para zona sem classificação. 

 

As soluções apresentadas no projeto consideram-se diferentes, dadas as diretrizes de ambas serem 

diferenciadas e com uma envolvente também diferente. Como conclusão geral fica a ideia de que a Solução 

A apresenta um menor nº de recetores em incumprimento, contudo a magnitude de impacte é mais notória 

por ter um ambiente sonoro, na envolvente dos Trechos 1, 2 e 4, menos perturbado e portanto a o valor de 

ruido previsto face aos valores atuais poder ser mais relevante. A Solução B tendo maior nº de recetores na 

envolvente, sobretudo nos Trechos 1 e 2, terá contudo uma magnitude de impacte menor por serem zonas 

já atualmente mais perturbadas.  

 

Em qualquer dos casos a implementação de medidas de minimização é possível e consegue garantir o 

cumprimento integral dos limites de exposição para cada caso analisado. Estas medidas consistem na 

implementação de piso com características de emissão sonora mais reduzidas, na totalidade do traçado e 

ainda a implementação de barreiras acústicas que variam de acordo com as várias opções de traçado. 

 

Deste modo e, por em todas as opções de traçado se conseguir colocar os impactes a níveis não 

significativos, cumprindo com os limites legais, considera-se que para o Ambiente Sonoro a escolha 

da solução deva ser indiferente.  

 



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

451

 

 

Quadro V. 101 – Classificação de Impactes para o descritor Ambiente Sonoro na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A 

Aumento dos níveis 
sonoros num raio de 
100 – 200 m em torno 
da zona de obra e 
acessos locais 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Localizado 

(1) 

Minimizável  

(1) 

(-) NS 

(11) 

Solução B 

Aumento dos níveis 
sonoros num raio de 
100 – 200 m em torno 
da zona de obra e 
acessos locais 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Moderado 

(3) 

Moderado 

(3) 

Localizado 

(1) 

Minimizável  

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 102 – Classificação dos Impactes para o descritor Ambiente Sonoro para a Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A 

Impactes sonoros 
associados ao 
funcionamento da 
Circular 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(3) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável e 
compensável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Solução B 

Impactes sonoros 
associados ao 
funcionamento da 
Circular 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(3) 

Moderado 

(3) 

Confinado 

(1) 

Minimizável e 
compensável 

(1) 

(-) NS 

(17) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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8 - GESTÃO DE RESÍDUOS 

8.1 - METODOLOGIA 

A avaliação de impactes do projeto na gestão de resíduos baseia-se na avaliação da capacidade dos 

sistemas/operadores de gestão de resíduos, existentes ou previstos, para garantir o transporte, a 

valorização e o destino final adequados dos resíduos produzidos durante a construção e exploração do 

projeto. 

 

A adoção desta abordagem metodológica concretiza-se através dos seguintes passos fundamentais: 

 

• Identificação das ações de construção e exploração geradoras de resíduos, recorrendo a 

informações recolhidas em projetos similares; 

• Identificação e classificação dos resíduos gerados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos 

(LER), publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a 

Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, designadamente em relação à sua 

perigosidade; 

• Estimativa qualitativa da quantidade de resíduos originados pela construção e exploração do 

projeto; 

• Identificação da disponibilidade dos sistemas/operadores de gestão de resíduos existentes e 

previstos na região onde se insere a área de estudo, para garantir o transporte, valorização e 

destino final adequados das tipologias e quantitativos de resíduos potencialmente gerados pelo 

projeto. 

 

Adicionalmente foi analisada a Alternativa Zero. 

 

 

8.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção os resíduos gerados resultam essencialmente das seguintes ações de projeto: 

 

• Implantação, funcionamento e desativação de estaleiros; 

• Abertura de acessos de obra; 
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• Operação e movimentação de veículos e máquinas afetos à obra; 

• Desmatação; 

• Execução de escavações e aterros; 

• Execução de fundações; 

• Construção e beneficiação de obras de arte e restabelecimentos. 

 

No Quadro V. 103 listam-se os resíduos gerados pelas ações de construção enumeradas, os quais estão 

agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo respetivo código LER (de seis dígitos) 

ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos) em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as 

principais ações de construção geradoras e a sua perigosidade. 

 

Pela análise do quadro, verifica-se que uma parte significativa dos resíduos produzidos durante a 

construção do projeto corresponde a resíduos urbanos e equiparados, a resíduos de embalagens, a óleos 

usados, a pneus usados e a pilhas e outros acumuladores usados (de veículos, industriais e similares), para 

os quais estão implementados sistemas de gestão específicos a nível nacional, com capacidade para 

garantir o seu transporte, valorização e destino final adequados.  

 

Quadro V. 103 – Resíduos Gerados Durante a Fase de Construção 

Código 
LER Designação Perigosidad

e Ação Geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não Desmatação 

08 01 11 
Resíduos de tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos ou outras substâncias 
perigosas 

Sim 

Implantação, funcionamento e desativação 
de estaleiros  

Acessos 

Construção de obras de arte e 
restabelecimentos 

08 01 12 
Resíduos de tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos não abrangidos em 
08 01 11 

Não 

08 01 19 
Suspensões aquosas contendo tintas e 
vernizes contendo solventes orgânicos ou 
outras substâncias perigosas 

Sim 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e 
vernizes não abrangidas em 08 01 19 Não 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Código 
LER Designação Perigosidad

e Ação Geradora 

08 04 09 
Resíduos de colas ou vedantes contendo 
solventes orgânicos ou outras substâncias 
perigosas 

Sim 
Implantação, funcionamento e desativação 
de estaleiros  

Acessos 

Construção de obras de arte e 
restabelecimentos  

08 04 10 Resíduos de colas ou vedantes não 
abrangidos em 08 04 09 Não 

10 13 14 Resíduos de betão e de lamas de betão Não 

12 01 13 Resíduos de soldadura Não 

13 01 XX Óleos hidráulicos Sim Funcionamento dos estaleiros 

Operação e movimentação de veículos e 
máquinas afetos à obra 13 02 XX Óleos de motores Sim 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão Não 

Funcionamento dos estaleiros 

15 01 02 Embalagens de plástico Não 

15 01 03 Embalagens de madeira Não 

15 01 04 Embalagens de metal Não 

15 01 05 Embalagens compósitas Não 

15 01 06 Mistura de embalagens Não 

15 01 07 Embalagens de vidro Não 

15 01 09 Embalagens têxteis Não 

15 01 10 Embalagens contaminadas Sim 

Funcionamento dos estaleiros 

Operação e movimentação de veículos e 
máquinas afetos à obra 

15 02 02 Absorventes contaminados Sim 

15 02 03 
Absorventes, materiais filtrantes, panos 
de limpeza e vestuário de proteção não 
abrangidos em 15 02 02 

Não 

16 01 03 Pneus usados Não 

16 02 16 
Componentes retirados de equipamento 

fora de uso não abrangidos em 16 02 15 
(Consumíveis informáticos) 

Não Funcionamento dos estaleiros 

16 04 03 Outros resíduos de explosivos Sim Execução de escavações 

16 06 01 Acumuladores de chumbo Sim Funcionamento de estaleiros 

16 06 02 Acumuladores de níquel-cádmio Sim 

Funcionamento de estaleiros 
16 06 03 Pilhas contendo mercúrio Sim 

16 06 04 Pilhas alcalinas (exceto 16 06 03) Não 

16 06 05 Outras pilhas e acumuladores Não 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Código 
LER Designação Perigosidad

e Ação Geradora 

17 01 01 Betão Não 

Demolições 

Execução de fundações e construção da 
plataforma e obras de arte 

Colocação de equipamentos diversos 

17 02 01 Madeira Não 

17 02 02 Vidro Não 

17 02 03 Plástico Não 

17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 
17 03 01 Não 

17 04 01 Cobre, bronze e latão Não 

17 04 02 Alumínio Não 

17 04 04 Zinco Não 

17 04 05 Ferro e aço Não 

17 04 07 Mistura de Metais Não 

17 09 04 
Mistura de resíduos de construção e 
demolição não abrangidos em 17 09 01, 
17 09 02 e 17 09 03 

Não 

20 01 01 Papel e cartão Não 

Funcionamento dos estaleiros 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e 
cantinas Não 

20 01 21 Lâmpadas fluorescentes Sim 

20 01 39 Plásticos Não 

20 01 40 Metais Não 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, 
incluindo misturas de resíduos Não 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas Não 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados 
resíduos perigosos 

 

 

Na ausência de sistemas de gestão específicos, a gestão dos resíduos é normalmente assegurada por 

operadores devidamente licenciados para o efeito pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

Por comparação com projetos similares não é previsível que a produção de resíduos durante a construção, 

tenha quantitativos que não possam ser absorvidos pelos sistemas/operadores de gestão e adequadamente 

geridos. Pelo exposto, considera-se que os impactes gerados pelo projeto na gestão dos resíduos 

produzidos pelas ações de construção, nas duas soluções em estudo, apesar de negativos, porque 

implicam a afetação da capacidade dos sistemas/operadores de gestão, são de magnitude reduzida. 
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8.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração consideram-se as seguintes ações de projeto como fontes geradoras de resíduos: 

 

• Circulação rodoviária; 

• Atividades de manutenção da via e equipamentos associados. 

 

No Quadro V. 104 listam-se os resíduos gerados pelas ações de exploração enumeradas, os quais estão 

agrupados segundo a sua classificação na LER e identificados pelo respetivo código LER (de seis dígitos) 

ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos) em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as 

principais ações geradoras e a sua perigosidade. 

 

Quadro V. 104 – Resíduos Gerados Durante a Fase de Exploração 

Código LER Designação Perigosidad
e Ação geradora 

02 01 07 Resíduos silvícolas Não  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de 
manutenção 

Circulação 
Rodoviária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 01 11 Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou 
outras substâncias perigosas Sim 

08 01 12 Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos 
não abrangidos em 08 01 11 Não 

08 01 19 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas Sim 

08 01 20 Suspensões aquosas contendo tintas e vernizes não 
abrangidas em 08 01 19 Não 

15 01 01 Embalagens de papel e cartão Não 

15 01 02 Embalagens de plástico Não 

15 01 03 Embalagens de madeira Não 

15 01 04 Embalagens de metal Não 

15 01 05 Embalagens compósitas Não 

15 01 06 Mistura de embalagens Não 

15 01 07 Embalagens de vidro Não 

15 01 09 Embalagens têxteis Não 

16 01 03 Pneus usados Não 

16 01 07 Filtros de óleo Sim 

16 01 12 Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11 Não 

16 01 17 Metais ferrosos Não 

16 01 18 Metais não ferrosos Não 

16 01 19 Plástico Não 

16 01 20 Vidro Não 

17 01 01 Betão Não 
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Código LER Designação Perigosidad
e Ação geradora 

17 02 01 Madeira Não  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 02 02 Vidro Não 

17 02 03 Plástico Não 

17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 Não 

17 04 07 Mistura de Metais Não 

17 05 03 Solos e rochas contendo substâncias perigosas Sim 

20 01 01 Papel e cartão Não 

20 01 02 Vidro Não 

20 01 19 Pesticidas Sim 

20 01 39 Plásticos Não 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de 
resíduos Não 

Nota: Os resíduos considerados não perigosos quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados 
resíduos perigosos 

 

 

Pela análise da listagem apresentada, verifica-se que todos os resíduos previsivelmente gerados durante a 

exploração do projeto apresentam sistemas de gestão específicos implementados a nível nacional ou 

operadores de gestão devidamente licenciados para o efeito pela APA, os quais garantirão o seu transporte, 

valorização e destino final adequados. 

 

Por comparação com projetos similares, não é previsível que a produção de resíduos durante a exploração 

tenha quantitativos tão elevados que não possam ser absorvidos pelos sistemas/operadores de gestão e 

adequadamente geridos.  

 

Tal como na fase de construção, também na fase de exploração do projeto deverá ser adotado um sistema 

de gestão de resíduos, que cumpra o estabelecido no regime geral de gestão de resíduos, o qual se 

encontra estabelecido no Decreto-Lei n,º 178/2006, de 5 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 73/2011, de 17 de junho, bem como a restante legislação em vigor aplicável. 

 

Os impactes na fase de exploração associados à gestão de resíduos são classificados de negativos, 

diretos, embora de magnitude reduzida em ambas as soluções em estudo. 

 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

459

 

8.4 - ALTERNATIVA ZERO 

A Alternativa Zero ou seja a não concretização do projeto corresponde a manter-se a situação atual. 

 

 

8.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

No Quadro V. 105 e Quadro V. 106 apresenta-se a síntese dos impactes associados à gestão de resíduos, 

respetivamente para as fases de construção e exploração. 

 

O único aspeto relevante considerado nos impactes derivados da gestão de resíduos foi a gestão de 

resíduos gerados pelo Projeto na fase de construção e na fase de exploração, cuja magnitude e 

significância são iguais nas duas soluções consideradas. Como tal, para além de os seus impactes 

negativos serem pouco relevantes, o único impacte associado à gestão de resíduos não é um critério de 

avaliação que se considere diferenciador.  

 

Pelo exposto na avaliação de impactes deste descritor verifica-se que as soluções de traçado em análise 

são equivalentes, pelo que classificam-se sem diferenciação. 
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Quadro V. 105 – Classificação de Impactes na Gestão de Resíduos na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Gestão dos resíduos 
gerados pelo projeto  

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

 

Quadro V. 106 – Classificação de Impactes na Gestão de Resíduos na Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Gestão dos resíduos 
gerados pelo projeto  

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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9 - FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

9.1 - METODOLOGIA 

A identificação e avaliação dos impactes na ecologia é efetuada tendo em conta as características do 

projeto e as características ecológicas da zona onde se desenvolve. 

 

Para a fundamentação técnica e científica do levantamento dos impactes nos fatores biológicos e 

ecológicos que a seguir se descrevem foi seguida uma metodologia baseada, na sua maioria, na revisão 

bibliográfica, sobretudo na identificação dos impactes comuns e na sua tipificação assignada às 

infraestruturas em apreço, e nos resultados dos levantamentos de campo efetuados. 

 

O projeto da Circular de Olhão corresponde à existência de duas alternativas para o seu traçado, uma que 

segue sempre no corredor do PDM de Olhão (Solução B) e outra (Solução A) num traçado diferente, em 

geral mais afastado da cidade de Olhão, exceto num pequeno troço na parte central em que se posiciona a 

Sul. 

 

Ambas as soluções definidas encontram-se por sua vez também articuladas entre si, permitindo outras 

conjugações que tiram partido de trechos mais favoráveis de cada uma das soluções. 

 

Conforme já descrito no Capítulo dos Antecedentes, para o desenvolvimento do atual projeto, considerou-se 

como orientação geral a preocupação pelo uso do corredor do PDM, em articulação com a minimização de 

impactes a nível das habitações, das áreas agrícolas, das áreas de RAN e ainda na menor intervenção 

possível em área do Parque Natural da Ria Formosa, procurando que os traçados se desenvolvam sobre 

estradas / caminhos existentes, não havendo assim lugar à abertura de novas estradas e garantindo ainda 

que não sejam afetados habitats prioritários com o eventual alargamento de vias existentes. 

 

Refere-se ainda a preocupação que as entidades com potencial maior relevância para o processo fossem 

desde logo consultadas, caso do Parque Natural da Ria Formosa, em reunião promovida no arranque do 

estudo de corredores para o seu desenvolvimento em articulação com o regulamento do PNRF. 

 

Parte do traçado de ambas as soluções aproveita acessos já existentes (estradas e caminhos), havendo no 

entanto de proceder ao seu alargamento para um perfil transversal mínimo de 10,2 m de largura (incluindo 

bermas e valeta). Este perfil é estendido aos troços onde será necessário a implantação de uma nova 

plataforma, com as especificidades pontuais e locais no caso de zonas de aceleração/desaceleração (perfil 

de 13,7 m), com vias de acesso (entre 13,7 m a 14,2 m) e nas rotundas. 
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Estão contempladas passagens hidráulicas ao longo do traçado de ambas as soluções. 

 

A bibliografia consultada foi abrangente e tentou aflorar todo o conhecimento existente com base nas mais 

diversificadas situações, associadas à construção e exploração de estradas.  

 

Para a avaliação de impactes torna-se em primeiro lugar, necessário articular as intervenções previstas com 

os objetivos de ordenamento do PNRF. Seguidamente, a avaliação dos aspetos ecológicos foi realizada 

separadamente para a flora / vegetação e fauna, e para as fases de construção e exploração. Foi efetuada 

a uma escala local no caso da vegetação, flora e fauna terrestre, e a nível mais geral no caso dos 

vertebrados voadores (avifauna e quirópteros). 

 

Para a fase de construção e exploração foram tidas em consideração as características do projeto e as 

principais ações previstas, nomeadamente:  

 

Quadro V. 107 – Potenciais Impactes Resultantes das Várias Ações do Projeto 

Fase Ações 
Impactes 

Flora e Vegetação Habitats Fauna 

Construção 

Instalação de estruturas de 
apoio (estaleiro) 

Perda de espécimes 

Stress hídrico em 
consequência de 
alterações do nível 
freático 

Redução da área 
disponível 

Fragmentação 

Afetação de habitats 
de abrigo e 
alimentação 

Mortalidade por 
atropelamento 

Perturbação visual e 
sonora 

Criação e beneficiação de 
acessos à frente de obra 

Circulação e operação de 
máquinas e equipamentos 
afetos à obra 

Desmatação e limpeza do 
terreno 

Operações de terraplenagem 
(execução de aterros e 
escavações) e pavimentação 

Poeiras, detritos e derrames de 
substâncias nocivas 

Afetação do 
desenvolvimento - 

Exploração 

Circulação dos veículos 
Efeito de barreira 

Risco de incêndio 
Risco de incêndio 

Efeito de barreira 

Efeito de exclusão 

Eventuais derrames de 
substâncias nocivas 

Afetação do 
desenvolvimento - Afetação de habitats 

Revestimento dos taludes Proliferação de 
espécies exóticas - - 

 

No que se refere à flora e vegetação, a avaliação de impactes teve em consideração as intervenções 

associadas a cada uma das fases do projeto, assim como o valor florístico das comunidades existentes e o 

valor ecológico de habitats em presença. 
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A avaliação dos impactes na fauna teve igualmente em consideração as intervenções associadas a cada 

uma das fases do projeto, fundamentadas através das informações bibliográficas adquiridas para a região. 

 

A magnitude dos impactes (reduzida, moderada e elevada) teve em consideração a dimensão do projeto, 

mais precisamente a área diretamente afetada pelos diferentes elementos de projeto, e o valor ecológico 

dos recursos biológicos afetados. No que se refere à dimensão de projeto a Solução A terá uma área de 

afetação de 14,1 ha e a Solução B de 11,9 ha. 

 

Relativamente ao valor ecológico dos recursos biológicos afetados foram considerados, para além da área 

total a intervencionar, os seguintes pressupostos na determinação da magnitude: 

 

• Elevado: afetação de espécies florísticas legalmente protegidas (anexos B-II, B-IV ou B-V do 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013) e/ou habitats prioritários (anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013). 

Afetação de espécies da fauna com estatuto de ameaça (CR, EN, VU), com estatuto de proteção 

(anexos A-I, B-II ou B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/2013), que ocupam de forma permanente a área 

de projeto e envolvente alargada. 

• Moderado: afetação de espécies florísticas RELAPE e/ou habitats classificados (anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013) de reduzida representatividade no território nacional. Afetação de 

espécies da fauna com estatuto de ameaça DD, que ocupam de forma permanente a área de 

projeto e envolvente alargada, e afetação de espécies da fauna com estatuto de ameaça (CR, EN, 

VU) que ocupam de forma pontual/ocasional a área de projeto e envolvente alargada. 

• Reduzido: afetação de espécies florísticas e/ou habitats classificados e não classificados (anexo B-I 

do Decreto-Lei n.º 156-A/2013) com elevada representatividade local, regional e nacional. Afetação 

de espécies da fauna comuns, com elevada representatividade no território nacional. 

 

A classificação da significância dos impactes surge da ponderação dos vários critérios de avaliação 

considerados, traduzindo-se da seguinte forma: 

• Muito significativo: quando a importância dos equilíbrios ou das espécies afetadas for grande ou 

ainda se a extensão das áreas afetadas for considerável. 

• Significativo: quando determinam importantes afetações sobre o equilíbrio dos ecossistemas 

existentes, introduzindo ruturas ou alterações nos processos ecológicos, afetando ou destruindo em 

efetivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais endémicas 

raras ou ameaçadas, ou atingindo de algum modo o património natural protegido por legislação 

específica. 
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• Não Significativos: quando determinam pequenas afetações sobre o equilíbrio dos ecossistemas 

existentes, introduzindo stress nos processos ecológicos, afetando ou destruindo em efetivos, 

diversidade ou estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais existentes no local. 

 

Posteriormente, é efetuada uma análise da alternativa zero e, por fim, uma síntese de impactes. 

 

 

9.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

9.2.1 - CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA 

De acordo com a alínea g) do Artigo 8º (Actos e Actividades Condicionadas) do Regulamento do PNRF “a 

abertura de novas estradas, caminhos ou acessos e o alargamento ou qualquer modificação das vias 

existentes, bem como obras de manutenção e conservação que impliquem a destruição do coberto vegetal 

(…)”, ficam sujeitos a parecer do ICNB, I. P. 

 

O troço das duas soluções que está inserido no limite do PNRF insere-se em zona agrícola (pomares e 

culturas de sequeiro), com estufas, áreas urbanas e uma pequena área de vegetação rasteira em terrenos 

agrícolas em pousio. 

 

Nas áreas de proteção complementar I, onde o projeto se insere, é proibido “a) O corte ou a destruição de 

sebes vivas e de pequenos bosquetes no seio das áreas agrícolas;” 

 

Para se poder enquadrar a construção da Circular nos termos do Regulamento do Plano de Ordenamento 

do Parque a reunião efetuada na fase de viabilidade com a Direção do Parque, a interferência da futura via 

circular com a área de proteção do Parque Natural da Ria Formosa foi minimizada em ambos os corredores 

propostos através da sobreposição dos seus eixos, desde o arranque do projeto até sensivelmente ao  

km 0+500, com caminhos existentes, nomeadamente um caminho rural não pavimentado, no corredor da 

Solução A (até ao km 0+700 e que inclui a área do Parque que se desenvolve até ao km 0+420), e a 

estrada municipal de Bela Mandil, no corredor da Solução B (até ao km 1+200, sendo que a área do Parque 

se desenvolve até ao km 0+560), fazendo assim uso de acessos existentes que podem ser alargados e 

melhorados, de acordo com o n.º 2 do art.º 41 do Regulamento, todavia sempre sujeito a parecer final do 

ICNF. 
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Foto 58 – Caminho rural existente na Solução A dentro do limite do PNRF 

 

 
Foto 59 – Estrada Municipal existente na Solução B dentro do limite do PNRF 

 

Na Solução A, poderá haver necessidade de proceder ao abate de algumas oliveiras que estão nas bermas 

do caminho, sendo realizado o processo de licenciamento conforme a legislação em vigor. 

 

Não sendo destruído coberto vegetal de relevância nos caminhos a melhorar e alargar, nem destruídas 

sebes ou bosquetes no seio das áreas agrícolas, considera-se que o projeto se encontra em 

conformidade com as orientações de ordenamento do PNRF. 

 

A interferência da futura via circular com a área de proteção do Parque Natural da Ria Formosa é, deste 

modo, minimizada, fazendo uso de acessos existentes que podem ser alargados e melhorados, o que 

aliado ao interesse público do projeto, é passível de aplicação do n.º 2 do art.º 42º. A decisão final caberá 

no entanto sempre a parecer posterior do ICNF. 
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9.2.2 - FLORA E VEGETAÇÃO 

Os impactes na flora e vegetação decorrentes da implantação de uma infraestrutura linear como a Circular 

de Olhão centram-se fundamentalmente na destruição direta dos espécimes nas zonas onde estão 

previstas as escavações e aterros (alargamento da plataforma existente ou nova plataforma e nos acessos 

à obra) e na área dos estaleiros, em resultado da desmatação e limpeza do terreno e das alterações 

eventuais dos níveis freáticos, para além da deposição de poeiras e poluentes que podem ocorrer ao 

longo de toda a via com a circulação dos veículos e maquinaria afetos à obra, a que se associa igualmente 

o derrame de substâncias nocivas. 

 

A fragmentação dos habitats de ocorrência pode igualmente reduzir as áreas de ocorrência das 

comunidades de reduzida viabilidade. 

 

Foi demonstrado, na Situação de Referência, que a maioria dos biótopos existentes está associada a áreas 

agrícolas, ocorrendo ao longo do traçado das duas soluções algumas áreas de pinhal e de matos e 

vegetação rasteira (estes últimos derivados de terrenos agrícolas abandonados ou em pousio), constituindo 

estes os habitats de maior “naturalidade”. Não foram, no entanto, identificados quaisquer habitats 

protegidos, nem espécies de interesse florístico, consequência da elevada antropização e degradação 

ecológica na área onde o traçado será implantado. 

 

No caso da Solução A, os biótopos de pinhal e matos/vegetação rasteira são atravessados nos seguintes 

locais: 

 Trecho 1 - Antes da ligação A.B.1, atravessa uma pequena extensão de áreas de vegetação 

rasteira; 

 Trecho 1 - A ligação A.B.1 e o trecho da solução paralelo a esta ligação vai sobre zona de pinhal; 

 Trecho 2 - Na zona da PI 1A, este trecho passará numa pequena zona de matos; 

 Trecho 4 - O início da ligação A.B.3 atravessa zona de matos, terminando em área agrícola, na sua 

segunda metade; 

 

A Solução B, que acompanha mais as estradas e caminhos já existentes, atravessa os biótopos de pinhal e 

matos/vegetação rasteira, nos seguintes locais: 

 Trecho 1 - A ligação B.A.1, atravessa uma pequena extensão de pinhal, bem como o trecho da 

solução paralelo a esta ligação; 
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 Trecho 2 - A rotunda B.1 incidirá sobre zona de pinhal bravo e a rotunda B.2 sobre zona de 

vegetação rasteira; 

 Trecho 2 - Da rotunda B.2 até cerca do km 2+100, o traçado atravessa zona de vegetação rasteira; 

 Trecho 4 - A seguir à rotunda B.5, o início do traçado da solução, bem como o início da ligação 

A.B.3, percorre uma pequena área de vegetação rasteira. 

Em termos destas ocupações, não existem diferenças significativas entre as duas soluções. 

 

No que respeita às escavações e aterros, que podem provocar alterações aos níveis freáticos e 

indiretamente afetar a vegetação, estas são mais prevalentes na Solução A que na B. 

 

Assim, relativamente à destruição direta dos exemplares, os impactes são negativos, diretos, locais, 

permanentes, de magnitude reduzida, e não significativos, face ao reduzido valor ecológico das 

comunidades existentes. 

 

No caso das áreas de estaleiros, correspondente a situações temporárias, e se estes se implantarem em 

locais já alterados ou impermeabilizados e passíveis de recuperação total após a sua remoção, os impactes 

são negativos, diretos, locais, temporários, de magnitude reduzida, e não significativos 

 

A deposição de poeiras e afins durante a fase de construção da rodovia tem o potencial de afetar 

negativamente a vegetação envolvente. Constitui um impacte negativo, provável, muito localizado, 

temporário e não significativo, sendo minimizável, se forem adotadas medidas de supressão das 

poeiras. O mesmo ocorre em relação ao derrame de poluentes. 

 

Em termos de fragmentação de habitats, a Solução B acaba por ser menos impactante, dado que aproveita 

mais os caminhos e estradas existentes, que já constituem barreiras para os biótopos envolventes (1,9 km 

da sua extensão total que é 5,7 km). Em termos das ligações entre as duas soluções, os impactes são 

semelhantes, na medida em que todas se inserem fora de caminhos ou estradas existentes. Em qualquer 

dos casos, a fragmentação não ocorre em habitats de valor ou sobre comunidades florísticas de reduzida 

viabilidade. 

 

Os impactes ao nível da fragmentação dos habitats são deste modo negativos, diretos, permanentes, 

mas não significativos e minimizáveis, restringindo os trabalhos às áreas previstas para a implantação do 

traçado e das infraestruturas de apoio à obra. 

 

No Quadro V. 108 sintetiza-se a classificação de impactes na flora e vegetação para a fase de construção. 
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9.2.3 - FAUNA 

A perturbação visual e sonora resultante das várias ações de construção do projeto, pode provocar 

alterações comportamentais e stress às comunidades faunísticas mais sensíveis, sobretudo para as aves e 

mamíferos. Este impacte pode levar à opção, por parte das espécies mais sensíveis, de deixar de utilizar os 

biótopos afetados. 

 

A destruição dos biótopos implica a potencial perda de habitat de refúgio e de alimentação, o que se 

traduz num impacte negativo para a fauna 

 

A mortalidade por atropelamento resulta da circulação da maquinaria na fase de construção 

 

As espécies mais afetadas são aquelas com uma fraca capacidade de mobilidade, como por exemplo os 

anfíbios, répteis e micromamíferos, ou que utilizam a estrada para procura de presas, como algumas aves 

de rapina de voo baixo (ICNB, 2008(13)).  

 

De referir ainda que os biótopos maioritariamente afetados apresentam um grau de perturbação atual 

elevado, e ausência de relevo importante em termos de funções ecológicos. São biótopos igualmente de 

enorme representatividade na região, e no território nacional, o que atenua ainda mais a significância do 

impacte. 
 

O movimento de maquinarias e pessoas nas diferentes operações de construção poderá originar um certo 

nível de perturbação e perda ou alteração da qualidade do habitat da envolvente, quer pela emissão de 

ruído e vibrações, quer pela emissão de poeiras. Tal poderá traduzir-se numa redução da utilização do 

espaço na envolvente de projeto durante o período de construção. Este impacte é, contudo, atenuado pelo 

facto das intervenções se localizarem em zonas já com algum ruído, resultante do tráfego, da presença 

humana e das atividades agrícolas existentes. 

 

A redução da utilização por parte das espécies faunísticas inerente a perturbações visuais e sonoras 

provenientes da obra e perda ou alteração da qualidade de habitat, pode classificar-se com um impacte 

negativo, de magnitude reduzida, temporário e reversível. 
  

                                                      

(13) ICNB (2008). Manual de apoio à análise de projetos relativos à implementação de infra-estruturas lineares. Instituto da 

Conservação da Natureza e Biodiversidade, Relatório não publicado, 65 pp. 
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Os impactes relacionados com a destruição dos biótopos para a fauna dependem da relevância que os 

mesmos têm em termos de biodiversidade dos vários grupos faunísticos. 

 

As áreas agrícolas permanentes de pomar que dominam a paisagem ao longo do traçado da Circular de 

Olhão, para ambas as Soluções, podem albergar as seguintes espécies: 

 

• Anfíbios - Nestes biótopos podem ocorrer todas espécies desde que se verifique a disponibilidade 

de água. Caso contrário, só as espécies com características mais terrestres frequentem este 

habitat, como o sapo (Bufo bufo), o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes), sapo corredor (Bufo 

calamita) e a salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra); 

• Répteis - Os olivais podem constituir biótopos de grande importância para este grupo faunístico. Só 

as espécies mais carentes em humidade e água poderão ser menos frequentes, como é o caso do 

cágado (Mauremys leprosas) e da cobra-de-água viperina (Natrix maura). As restantes espécies 

podem ocorrer em grau variável neste biótopo; 

• Mamíferos - Relativamente ao grupo dos mamíferos é de esperar essencialmente a presença de 

mamíferos de pequeno porte. Dos mamíferos de médio e grande porte há salientar a possível 

ocorrência do coelho (Oryctalagus cunicullus), do toirão (Mustela putorius), da doninha (Mustela 

nivalis) e da geneta (Genetta genetta); 

• Avifauna - Neste biótopo é de esperar a existência de espécies de características antropófilas tais 

como os fringilideos, parídeos, entre outros. Este biótopo tem bastante importância na invernada de 

muitas espécies de avifauna, nomeadamente dos passeriformes. As espécies invernantes mais 

comuns são a toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia melanocephala), o chapim-real (Parus major), 

entre outras. Na estação do Verão, as espécies que utilizam mais frequentemente os olivais para 

nidificar são o chapim real, o melro (Turdus merula) e o pintassilgo (Carduelis carduelis). 

 

Os matos são biótopos de importância reduzida para os anfíbios, dado não apresentarem geralmente 

disponibilidade hídrica para a sua sobrevivência. As espécies que poderão ocorrer com maior frequência 

são o sapo (Bufo bufo), o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes), sendo espécies de hábitos mais 

terrestres. 

 

Os matos são os biótopos que oferecem melhores condições para o desenvolvimento da generalidade dos 

répteis, caso não tenham muita perturbação humana, o que não será o caso destes biótopos na área de 

estudo.  
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Em geral, as espécies referenciadas para o traçado podem ocorrer nestes biótopos, com exceção dos 

cágados Mauremys leprosa e Emys obicularis e da cobra-de-água-viperina (Natrix maura) que só ocorrem 

se existirem alguns corpos de água (não identificados na área de estudo). Neste tipo de biótopo pode 

ocorrer a cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis), a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), o sardão 

(Lacerta lepida) e a cobra-de-escada (Elaphe scalaris). 

 

Nos matos da área de estudo, essencialmente de pequena dimensão, não é de esperar a ocorrência dos 

mamíferos de maior porte como o javali e a raposa. As espécies que ocorrem com mais frequência são os 

insectívoros e os roedores, podendo ser atravessados pelos morcegos nos seus territórios de alimentação. 

 

Como já foi referenciado, os matos na área em estudo encontram-se muito degradados pelo que não 

apresentam uma importância significativa para a avifauna. No que respeita às aves que nidificam neste 

biótopo, este grupo é caracterizado pela sua baixa riqueza específica sendo as espécies mais prováveis a 

fuinha-dos-juncos (Cisticola jundiais) e a perdiz (Alectoris rufa). 

 

Finalmente, na zona de pinhal, os anfíbios só ocorrem onde houver uma maior abundância de corpos de 

água, sendo as espécies que ocorrem com maior frequência o sapo comum (Bufo bufo) e a rã (Rana 

perezi). Nos répteis ocorrem espécies de valor relativamente pouco acentuado, tanto a nível de diversidade, 

como a nível de abundância. No caso dos mamíferos, os que podem ocorrer com maior frequência são o 

rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), a geneta (Genetta 

genetta), o coelho (Oryctolagus cunniculus), o javali (Sus scrofa) e a raposa (Vulpes vulpes). No que 

respeita aos quirópteros, apenas é de esperar a ocorrência dos mais comuns, nomeadamente do género 

Pipistrellus. Ao nível da avifauna, nos pinhais podem ocorrer sobretudo frigideos e parideos, tal como o 

chapim real (Parus major). 

 

Verifica-se, deste modo, que os biótopos presentes albergam uma reduzida biodiversidade e as espécies 

presentes são de distribuição generalizada pelo território nacional e de reduzido valor conservacionista. 

 

Os impactes da afetação de biótopos de abrigo e alimentação, embora negativos e permanentes (ou 

temporários no caso das zonas de obra), são localizados, reduzidos e não significativos. 

 

Igualmente associado à movimentação de veículos é ainda de considerar impactes relacionados com a 

mortalidade de indivíduos por atropelamento, em particular para espécies mais sensíveis, como o são os 

vertebrados terrestres de pequeno porte, herpetofauna, ou ainda passeriformes de voo baixo. 
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Todavia, conforme referido anteriormente, face ao carácter localizado do projeto, à já antropização existente 

e habituação das espécies faunísticas a estas perturbações, este impacte é considerado de negativo, 

permanente e irreversível, mas de magnitude reduzido e não significativo. 

 

No Quadro V. 109 sintetiza-se a classificação de impactes na fauna para a fase de construção. 

 

 

9.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

9.3.1 - SERVIÇOS PRESTADOS DOS NOVOS ECOSSISTEMAS  

Conforme apresentado no Ponto 9.6 do Cap. IV, os serviços de ecossistemas existentes na área do projeto 

provêm das culturas agrícolas, áreas de pinhal e das linhas de água da envolvente e que, pela sua 

degradação e baixo valor ecológico, restringem significativamente os benefícios que estes serviços 

fornecem. 

 

A implantação da Circular de Olhão não altera a situação atual, na medida em que não irá alterar os usos 

atuais, para além do próprio local de implantação do traçado, mantendo-se os usos na envolvente e o 

caráter do território e da paisagem. 

 

Os Serviços de Suporte serão mantidos, na medida em que a afetação dos solos é reduzida e o 

escoamento das linhas de água será mantido, pelo sistema de drenagem previsto em ambas as Soluções.  

 

Nos Serviços de Aprovisionamento haverá alguma afetação das zonas agrícolas e zonas de pinhal, com 

influência nos determinantes e componentes do bem-estar humano, mas que é pouco significativa em 

função do que se mantem na envolvente. Conforme referido, as linhas de água não serão interrompidas, 

mantendo o seu escoamento atual. 

 

Nos Serviços de Regulação, a desmatação das áreas florestadas pode ter algum impacte no sequestro do 

carbono, a nível local, mas será pouco significativo, face ao que permanece na envolvente próxima. Por 

outro lado, a vegetação dos taludes pode constituir biótopos para espécies polinizadoras, melhorar a 

qualidade do ar pela remoção dos poluentes atmosféricos e dificultar a propagação de espécies exóticas 

com as práticas de manutenção (HAARSSON, 2014).  
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Quadro V. 108 – Classificação de Impactes para Flora e Habitats na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Destruição da Flora e 
Vegetação em 
aterros/escavações 
(plataforma) 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Destruição da Flora e 
Vegetação em zonas 
de apoio à obra 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Perturbações no 
desenvolvimento da 
vegetação (poeiras e 
derrames de 
substâncias nocivas) 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Fragmentação de 
habitats 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Parcialmente 
Reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 109 – Classificação de Impactes para Fauna na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Perturbação visual e 
sonora 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Perda ou alteração de 
biótopos/habitats em 
aterro/escavação 
(plataforma) 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Perda ou alteração de 
biótopos/habitats em 
zonas de apoio à obra 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Mortalidade por 
atropelamento 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Adicionalmente, a redistribuição do tráfego prevista tem impactes positivos na quantidade de emissões 

atmosféricas no interior da Cidade de Olhão.  

 

Por fim, nos Serviços Culturais, cria-se um novo acesso dentro desta região, permitindo a visualização de 

novas paisagens e inclusive um melhor acesso dentro do limite do PNRF. A vegetação dos taludes tem 

também um valor estético para os utilizadores da rodovia.  

 

 

9.3.2 - FLORA E VEGETAÇÃO 

Na fase de exploração são essencialmente considerados impactes decorrentes da ocupação de novas 

áreas a expropriar (que decorrem da fase de construção) e os efeitos da exploração em termos das 

consequências ao nível da flora e vegetação, nomeadamente: 

 

- Efeito barreira, pela presença de uma barreira física, que pode constituir um obstáculo à dispersão 

de propágulos e gâmetas; 

- Contaminação da flora e vegetação por eventuais derrames acidentais e/ou emissão de substâncias 

nocivas inviabilizando o desenvolvimento das espécies mais exigentes; 

- Risco de incêndio e destruição da flora, vegetação e habitats. 

- Incremento e dispersão de espécies exóticas invasoras; 

 

Relativamente ao efeito barreira, verifica-se, pela análise dos biótopos em presença e dos seus valores, 

bem como da forma como a via interfere com estes, que o impacte não se considera relevante no contexto 

da área de estudo. Dado que a Solução B aproveita mais caminhos e estradas já existentes, esta alternativa 

é menos impactante ao nível deste efeito barreira (aproveita 1,9 km da via existente no conjunto dos 5,7 km 

de extensão; a Solução A aproveita 0,9 km de via existente no conjunto dos 6,1 km de extensão). 

 

O impacte é negativo, local, permanente, reduzido e não significativo. 

 

Os impactes inerentes à exploração, como o são a contaminação da flora e vegetação, e risco de incêndio, 

com consequente destruição do coberto vegetal adjacente, encontram-se essencialmente associados a 

variações dos níveis de tráfego. 
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Em termos de tráfego, está previsto maior tráfego para a Solução B. No entanto, esta utiliza mais estradas 

já existentes do que a Solução A, pelo que não são expectáveis impactes adicionais aos já existentes, em 

termos de aumento de emissões e do risco de derrames acidentais durante a fase de exploração, com 

possível afetação da vegetação marginal, e do risco de incêndio, com consequente destruição do coberto 

vegetal. 

 

Reforça-se que a vegetação atualmente presente na envolvente próxima do projeto, já traduz uma forte 

intervenção humana, sendo maioritariamente composta por taxon resistentes e frequentes em lugares 

alterados e de forte pressão antrópica. Nesse sentido, não são expectáveis alterações significativas das 

comunidades envolventes. Ainda relativamente ao risco de incêndio, é de referir que as faixas adjacentes à 

via (taludes de aterro e escavação) serão sujeitas uma periódica gestão de combustíveis, o que minimiza o 

risco de incêndio. 

 

Os impactes são assim negativos, locais, prováveis, temporários, reduzidos e não significativos. 

 

Relativamente ao incremento de espécies exóticas invasoras, serão adotadas medidas adequadas no que 

se refere ao revestimento vegetal dos taludes, nomeadamente na utilização de espécies exclusivamente 

autóctones na integração paisagísticas dos novos espaços ocupados. Os impactes são negativos, locais, 

temporários, reduzidos e não significativos. 

 

No Quadro V. 111 sintetiza-se a classificação de impactes na flora e vegetação para a fase de exploração. 

 

 

9.3.3 - FAUNA 

Na fase de exploração, para a presente tipologia de infraestrutura, os principais impactes nas comunidades 

faunísticas correspondem:  

 

- Alteração dos padrões de deslocação (efeito de exclusão) e a fragmentação de biótopos, 

resultantes do efeito barreira criado; 

- Mortalidade por atropelamento e/ou colisão. 

 

O efeito barreira traduz-se na incapacidade dos espécimes faunísticos em se deslocar entre as duas áreas 

adjacentes à via, impossibilitando assim a troca genética entre as subpopulações, colocando 

potencialmente em causa a viabilidade de cada uma delas (Iuell, B. et al, 2005). 
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O presente projeto consiste por um lado no alargamento e beneficiação de vias já existentes (com maior 

relevância na Solução B), pelo que o efeito barreira já existe, e por outro, na implantação de nova via, com a 

criação de uma nova barreira. O alargamento poderá contudo incrementar esse efeito, dado que se irá 

verificar um incremento da largura dos atuais caminhos ou estradas por onde o traçado passará. 

 

Estão previstas passagens hidráulicas ao longo de ambas as soluções, com as seguintes características 

apresentadas no Quadro V. 110. 

 

Quadro V. 110 – Passagens Existentes sob a via, em Ambas as Soluções 

Solução A Solução B 

PH (km) 
Distância 

(m) Tipologia PH (km) 
Distância 

(m) Tipologia 

PH A02 – pK 0+309 - Ф 1.00 PH B02 – pK 0+029 - Ф 1.00 

PH A03 – pK 0+984 675 Ф 1.00 PH B1.1 – pK 1+477 1,448 Ф 1.00 

PH A1.1 – pK 1+739 1738,016 Ф 1.00 PH B1.3 – pK 1+905 428 2 Ф 1.20 

PH A.2.1 – pK 2+102 363 Ф 1.20 PH B2.1 – pK 2+287 382 Ф 1.00 

PI 1A – pK 2+220 118 Caminho Rural Alt = 6 PH B2.2 – pK 2+613 326 Ф 1.00 

PH A.2.2 – pK 2+300 80 Ф 1.50 PH B2.3 – pK 2+776 163 Ф 1.50 

PH A.2.3 – pK 2+609 309 Ф 1.00 PH B3.2 – pK 3+859 1,083 Ф 1.50 

PH A.2.4 – pK 2+989 380 Ф 1.50 PH B4.1 – pK 4+029 170 Ф 1.20 

PI 2A – pK 3+004 15 Caminho Mun. Alt = 5 m PH B4.2 – pK 4+331 302 Ф 1.00 

PH A.3.1 – pK 3+374 370 Ф 1.20 PH B4.3 – pK 4+672 341 Ф 1.20 

PI 3A – pK 3+401 27 Caminho Mun. Alt = 5 m PH B5.1 – pK 5+036 364 Ф 1.00 

PH A.4.1 – pK 4+086 685 Ф 1.50 Ligação B.A.2 

PH A.4.2 – pK 4+292 206 Ф 1.00 PHL B.A.2 03 – pK 1+000 - Ф 1.00 

PH A.4.3 – pK 4+542 250 Ф 1.00 Ligação B.A.3 

PH A.4.4 – pK 4+899 357 Ф 1.50 PHL B.A.3 01 – pK 2+647 - Ф 1.00 

PH A.5.1 – pK 5+130 231 Ф 1.00 Ligação B.A.4 

PH A.5.2 – pK 5+278 148 Ф 1.00 PHL B.A.4 01 – pK 4+673 - Ф 1.00 

Ligação A.B.2 PHL B.A.4 02 – pK 4+975 302 Ф 1.00 

PHL A.B.2 01 – pK 2+856  Ф 1.00  

 

Para a adequabilidade destas passagens para a passagem de fauna, foram tidos em conta os critérios do 

Documento do ICNB (atual ICNF): “Manual de apoio à Análise de Projetos relativos à Implementação de 

Infra-estruturas Lineares (2008)”. 
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Em termos gerais, e considerando as espécies de fauna acima referidas e os próprios grupos ecológicos em 

que se inserem (anfíbios, répteis, mamíferos), são recomendadas as seguintes dimensões mínimas para as 

passagens sob a via: 

• Anfíbios e répteis – 40 cm de diâmetro; 

• Mamíferos de pequeno/médio porte (altura do garrote até 50 cm) – 1,2 - 2 m de largura.  

• Javali (altura média entre 55 a 120 cm) – 7 (L) x 3,5 (A) m. 

 

Refere-se ainda que em zonas não consideradas sensíveis (onde se insere a maior parte do traçado de 

ambas as soluções), poder-se-á assumir um distanciamento de 3 km entre cada passagem adequada ao 

grupo dos mamíferos. 

 

No caso do troço inserido no limite do PNRF (até ao km 0+420 da Solução A e km 0+560 da Solução B), 

está contemplada uma passagem hidráulica em ambas as soluções, com dimensão mínima de 1 metro de 

diâmetro. 

 

Tendo em consideração o reduzido elenco faunístico em presença na área de estudo, assim como a 

reduzida dimensão de ambas as Soluções, e considerando as dimensões e distâncias adequadas das 

várias passagens propostas, não se considera necessário propor adaptações para a passagem de fauna, 

sendo que as características do projeto permitem a passagem para anfíbios e animais de pequeno porte, 

que detêm uma distribuição muito comum e abrangente a nível nacional.  

 

Deste modo o efeito barreira classifica-se de negativo, indireto, certo, permanente, confinado e 

reversível, e de reduzida magnitude, uma vez que não são expectáveis alterações de relevo na 

permeabilidade da via, ou um incremento significativo do efeito barreira com o traçado novo. 

 

No que se refere à mortalidade por atropelamento e/ou colisão será expectável um incremento ao longo da 

fase de exploração. Este incremento não se encontra diretamente relacionada com a presença da via, mas 

sim com o aumento expectável de tráfego. 

 

Estudos realizados em infraestruturas similares (AGRI-PRO AMBIENTE, 2013, 2014, 2015, 2018), onde 

predominam biótopos similares (eucaliptal e mosaicos agrícolas), indicam um aumento progressivo dos 

registos de mortalidade em função do aumento de tráfego. 
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De acordo com o presente projeto, é expectável um aumento de cerca de 30% do tráfego em 2031, face às 

previsões de 2021, para ambas as soluções. Refere-se que, em reuniões prévias com a Câmara Municipal 

de Olhão, foi decidida a redução das características desta variante, nomeadamente através do 

aproveitamento da parte das vias camarárias existentes e da redução do perfil transversal tipo da estrada a 

construir, sendo portanto uma orientação para o projeto o aproveitamento, sempre que possível, de 

estradas existentes. 

 

Neste sentido, apesar do maior tráfego expectável para a área de estudo, as características da plataforma, 

com apenas uma via para cada sentido, garantem a redução da velocidade para níveis adequados ao 

ambiente envolvente que atravessa, o que é igualmente positivo para a fauna existente, a par da 

permeabilidade da via que, como já se demonstrou, é adequada para a extensão desta nova rodovia, 

independentemente da Solução escolhida. 

 

Face ao exposto, o impacte classifica-se de negativo, certo, permanente, irreversível, e de magnitude 

reduzida e não significativo, uma vez que o incremento da mortalidade se encontra principalmente 

associado ao aumento de tráfego, e não necessariamente à presença da estrada. 

 

No Quadro V. 112 sintetiza-se a classificação de impactes na fauna para a fase de exploração. 

 

 

9.4 - ALTERNATIVA ZERO 

A não concretização do projeto mantém de um modo global as características descritas na situação de 

referência, pela manutenção das principais atividades económicas da região, centradas na atividade 

agrícola.  
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Quadro V. 111 – Classificação de Impactes para Flora e Habitats na Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Efeito barreira 
Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 

Não 
Minimizável 

(2) 

(-) NS 

(15) 

Contaminação da 
vegetação e risco de 
incêndio 

Pouco Provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Rara 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(8) 

Incremento de 
espécies invasoras 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 112 – Classificação de Impactes para a Fauna na Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Efeito de barreira e 
fragmentação dos 
biótopos 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Perturbação dos 
padrões de 
deslocação 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Mortalidade  
Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Efeito de barreira e 
fragmentação dos 
biótopos 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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9.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Verificou-se que o projeto tomou em consideração as orientações constantes do Plano de Ordenamento 

do PNRF, com a definição de traçados sobre caminhos e estradas já existentes, não ocorrendo afetação de 

coberto vegetal com interesse conservacionista, estando deste modo em conformidade com as orientações 

do referido plano. 

 

No que respeita à flora e vegetação, os principais impactes decorrentes da fase de construção 

correspondem à destruição de coberto vegetal nas novas áreas afetadas pelo alargamento das vias 

existentes ou pela implantação da nova plataforma. 

 

As áreas a afetar encontram-se ocupadas por comunidades vegetais atualmente alteradas, por diversas 

ações antrópicas, de reduzido valor ecológico, e cuja afetação marginal não compromete a sua elevada 

representatividade na região e território nacional. Estas comunidades são compostas por espécies 

cosmopolitas, de distribuição alargada, e presentes em locais perturbados, não sendo de esperar alterações 

significativas no funcionamento do ecossistema atualmente existente, e que já integra uma rede de 

caminhos e estradas e locais urbanizados. 

 

Para além do impacte direto na vegetação, são ainda consideradas, no decurso das ações de obra, 

perturbações marginais ao desenvolvimento da vegetação e uma possível contaminação da mesma por 

derrames acidentais de contaminantes, bem como o possível incremento de espécies exóticas invasoras, 

em espaços previamente desmatados e sujeitos a mobilizações de terras. Estes impactes são contudo 

considerados de não significativos. 

 

Na fase de exploração para além do impacte permanente que transita da fase de construção são ainda 

considerados, embora pouco prováveis, impactes inerentes ao tráfego, com consequente contaminação da 

flora e vegetação por derrames acidentais ou emissões gasosas, ou destruição do coberto vegetal por 

incêndios. Face à dimensão de projeto, à reduzida probabilidade de ocorrência e à reduzida frequência 

destas ocorrências os impactes classificam-se de não significativos. 

 

Para a fauna, na fase de construção os principais impactes inerentes à implantação da Circular de Olhão 

prendem-se com a perda de biótopo / habitats, pela ocupação de espaços adicionais pelos diferentes 

elementos de projeto, o efeito de exclusão (afastamento e alteração dos padrões de utilização do espaço), 

proporcionado pela emissão de ruído, vibrações e poeiras, e a mortalidade por atropelamento e 

esmagamento, inerente à circulação de veículos, máquinas e pessoas.  
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Não obstante, a afetação de biótopos é marginal, sendo que os mesmos apresentam um grau elevado de 

intervenção humana, e reduzido valor ecológico, não pondo em causa o ecossistema atualmente presente, 

que já integra caminhos e estradas existentes e área urbanizada. 

 

Por outro lado, tratando-se de uma zona com atuais níveis de perturbação elevada, não são expectáveis 

alterações significativas de comportamento, ou perda significativa de qualidade. O risco de atropelamento 

embora possível, não se afigura igualmente importante. Os impactes são assim considerados de não 

significativos para esta fase. 

 

Para a fase de exploração destacam-se o efeito barreira e mortalidade por atropelamento e/ou colisão, este 

último inerente a um previsto aumento de tráfego. Importa, contudo, salientar que o efeito barreira já é 

localmente existente na área de estudo, e que apesar de se prever um incremento do mesmo com 

alargamento da via ou implantação de uma nova plataforma, não é expectável um impacte significativo em 

termos de permeabilidade, dada a existência de passagens em dimensões e distâncias adequadas à fauna 

potencialmente ocorrente, e que têm igualmente consequência na redução da mortalidade. 

 

Ambos os impactes sobre as comunidades faunísticas são considerados de não significativos. 

 

Os Serviços de Ecossistemas existentes na envolvente da Circular de Olhão não são afetados ou a sua 

afetação será muito pouco significativa, sendo que este projeto permite ainda melhorar alguns desses 

serviços, nomeadamente os Serviços de Regulação, ao nível da qualidade de vida na Cidade de Olhão. 

 

Em termos de análise comparativa das Soluções, não existem diferenças significativas em termos de 

flora e vegetação, habitats e fauna que permitam a seleção de uma mais favorável. No entanto, o facto de a 

Solução B ter o seu traçado sobre um maior número de caminhos e estradas existentes, o que induz 

menor impacte sobre o coberto vegetal e a criação de menos barreiras à dispersão dos propágulos 

ou da fauna, leva a uma preferência por esta Solução. 
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10 - PAISAGEM  

10.1 - METODOLOGIA 

Neste ponto identificam-se e avaliam-se os principais impactes sobre a Paisagem decorrentes da 

implementação do projeto. 

 

Essa avaliação assentará na caracterização já efetuada quanto à sensibilidade da paisagem das áreas 

diretamente afetadas pelo projeto, bem como da sua envolvente visual, considerando os principais efeitos 

provocados sobre a paisagem no decurso das ações que envolvem as fases de construção e de 

exploração. Em particular, serão tidos em conta os efeitos sobre as áreas de Elevada Qualidade Visual, a 

determinar através da realização das bacias visuais. Igualmente será considerada a Carta de Absorção 

Visual, identificando as áreas sujeitas a maior exposição visual por parte das diferentes componentes do 

projeto. 

 

Os previsíveis impactes sobre a paisagem, resultantes do projeto em análise, e que a seguir se avaliam, são 

decorrentes da construção e presença da nova infraestrutura, a qual tem as seguintes características 

principais: 

- As duas soluções têm alinhamentos próximos, com extensões próximas, embora ligeiramente maior 

na Solução A (6,145 km) face à Solução B (5,708 km). As áreas de afetação direta pela plataforma 

e taludes são também por isso maiores na Solução A (14,1 ha) face à Solução B (11,9 ha). 

 

- Pese embora o carater aplanado do terreno, a Solução A tem localizadamente uma inserção em 

áreas ligeiramente mais movimentadas, escavando mais e aterrando mais, ao passo que a  

Solução B anda mais “agarrada” ao terreno, tendo escavações ligeiramente menores e aterros 

também menores ou quase mesmo inexistentes. 

As alturas dos taludes podem considerar em ambos os casos contudo como pouco significativas e 

mesmo no caso da Solução A, quase sempre abaixo dos 5 m.  

Conforme análise feita ao descritor Geologia e Geomorfologia a Solução A apresenta escavações 

com alturas inferiores a 5 m, excetuando-se uma situação onde a escavação atinge uma altura 

máxima ao eixo de 6,9 m (km 4+633). Ao longo da Solução B e de todas as ligações preconizadas 

constata-se que todas as escavações existentes apresentam alturas diminutas ou mesmo 

inexistentes, ocorrem apenas na envolvente do km 3, com 4 m de máxima altura e nos  

km 3+600 / 3+700 e km 4+800 / 4+900 com 2 m de máxima altura. 
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No caso dos aterros, na Solução A a altura máxima de aterro é de 6,9 m (sensivelmente ao  

km 3+374) e para a solução B a altura máxima obtida no traçado apresentado é de cerca de 5,1 m 

(sensivelmente ao km 2+785), sendo no restante traçado particamente inexistentes.  

 

Como se viu anteriormente, a área de estudo é marcada por uma dominância de uso agrícola a par de uma 

ocupação urbana dispersa no território ou então mais concentrada ao longo das vias rodoviárias de maior 

importância.  

 

Seguidamente, é efetuada a identificação e avaliação de impactes para cada uma das diferentes fases de 

implementação do projeto, fases de construção e exploração, segundo os critérios definidos na Metodologia 

Geral deste Capítulo. 

 

De forma a apoiar a análise de impactes elaborou-se também cartografia específica, onde se marcaram as 

bacias visuais geradas a partir da área de intervenção de cada solução de traçado, Solução A e Solução B. 

 

No final deste ponto, avalia-se ainda a Alternativa Zero e sintetizam-se os impactes neste descritor, 

considerando sempre que possível a diferenciação ente as alternativas de projeto. 

 

 

10.1.1 - CRITÉRIOS ADOTADOS NA AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os impactes ambientais na paisagem são avaliados ao considerar a magnitude das ocorrências de projeto 

com a sensibilidade da paisagem onde ocorrem, a qual resulta da análise integrada da sua qualidade e 

capacidade de absorção visual. 

 

Nos critérios de avaliação de impactes importa ter presente: 

• A presença de observadores sensíveis às alterações na paisagem decorrentes da construção e 

exploração do projeto; 

• A sensibilidade/capacidade de absorção da paisagem face a uma intrusão visual (presença de 

áreas de elevada sensibilidade e/ou baixa capacidade de absorção visual); 

• A qualidade visual da paisagem; 

• A afetação ser temporária ou permanente; 

• A afetação ser reversível ou irreversível; 

• A magnitude e significância da intrusão visual que será tanto mais elevada quanto maior for a 

sensibilidade e qualidade visual da paisagem e menor a sua capacidade de absorção. 
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10.2 - DEFINIÇÃO DAS BACIAS VISUAIS 

Atendendo a que o principal impacte em termos paisagísticos será a alteração estrutural da paisagem e sua 

perceção visual pelos observadores da envolvente à nova infraestrutura, elaborou-se assim cartografia, 

onde se marcou a bacia visual da intervenção gerada a partir da cota da plataforma, que corresponderá ao 

impacte visível permanente do projeto, e que será tanto mais elevado quanto menor for a capacidade de 

absorção visual e maior for a qualidade visual e a sensibilidade da paisagem afetada.  

 

As simulações das bacias visuais foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o 

observador situado na nova via: 

 2 m de altura;  

 360º no plano; 

 90º a -90º na vertical; 

 Raio de 3 000 m. 

 

Essa informação encontra-se assinalada na FIG. V. 11 e FIG. V. 12. 

 

Da sua análise pode concluir-se que: 

- A Solução A tem associada uma bacia visual que se estende a uma envolvente de 3 km, com uma 

área de 3 980 ha. Na Solução B esse valor é de 4 105 ha. 

Importa contudo referir que as bacias visuais geradas, só têm em conta o modelo digital do 

terreno, não entrando em linha de conta com o uso do solo, assumindo-se, assim, que o carácter 

mais acidentado do relevo e os obstáculos visuais introduzidos pela presença de vegetação e do 

edificado irão limitar / reduzir a visualização efetiva apenas às áreas que diretamente contatam 

com os espaços intervencionados. 

Importa também, neste âmbito, referir que a bibliografia da especialidade(14) identifica que a nitidez 

de leitura dos elementos que integram a paisagem se vai esbatendo à medida que aumente a 

distância a que se encontra o observador, nomeadamente: 

  

                                                      
 
(14) Aguilo Alonso, M. et al. (1996) – Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Contenido e Metodología. Ministerio de 
Medio Ambiente – Secretaria General de Medio Ambiente. Madrid. 

Escribano Bombim, M. del Milagro et al. (1991) – El Paysaje. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid. 
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- Até 500 metros: ocorre uma boa qualidade da perceção visual; 

- Entre 500 e 2000 metros, ocorrem zonas de média qualidade da perceção visual; 

- Distância superiores a 2000 metros, é já notória a reduzida qualidade da perceção visual. 

 

Deste modo, reforça-se assim que são as áreas com observadores, e que mais diretamente 

contatam com o projeto que sofrerão um potencial impacte da execução e presença do mesmo. 

 

- Dada a cota da rasante ser praticamente igual para ambas as soluções, a bacia visual criada é por 

isso semelhante, confinando-se ás áreas mais próximas e com um alongamento para sul, para 

zona da Ria Formosa, dado que o local do projeto se desenvolve num patamar de cotas mais 

elevadas, apresentando a bacia visual uma forma de anfiteatro virada a sul. Para norte, a elevação 

do terreno e a sua maior movimentação restringe as visualizações nessa direção. A bacia visual 

alonga-se contudo sempre que ocorrem área de carater mais plano, como são as zonas 

aplanadas dos vales da ribeira de Bela Mandil e de Marim, respetivamente a poente e a nascente 

do início do traçado.  

 

Da análise do Quadro V. 113 verifica-se que nesta bacia os potenciais impactes visuais sobre áreas de 

qualidade visual mais elevada representam cerca de 55% da bacia visual em cada solução. 

 

Quadro V. 113 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Qualidade Visual 

Solução 

Interferência Visual com Áreas de Qualidade Visual 

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Solução A 982 25 830 20 2 168 55 

Solução B 1037 25 864 21 2 205 54 

 (1) – % face ao total da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 

 

Da análise do Quadro V. 114, verifica-se que as áreas de capacidade de absorção visual baixa, 

representam cerca de 26-27% da bacia visual das soluções. A restante área incide sobretudo sobre áreas 

de absorção visual média e mais pontualmente elevada. 
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Quadro V. 114 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Capacidade de Absorção Visual 

Solução 

Capacidade de Absorção Visual 

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Solução A 1 071 27 2 188 55 721 18 

Solução B 1 078 26 2 205 54 823 20 

 (1) – % face ao total da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 

Da análise do Quadro V. 115 constata-se que os impactes em áreas de sensibilidade visual elevada 

representam 52-51% da bacia visual das soluções. 

 

Quadro V. 115 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Sensibilidade Visual 

Solução 

Interferência Visual com Áreas de Sensibilidade Visual 

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Solução A 1 160 29 764 19 2 056 52 

Solução B 1 241 30 798 19 2 067 51 

 (1) – % face ao total da bacia visual gerada para um raio de 3000 metros 

 

Conclui-se, portanto, que as interferências das bacias visuais associadas às duas soluções têm impactes 

semelhantes na paisagem, sendo que cerca de metade dessa bacia tem uma sensibilidade visual elevada 

decorrente de uma elevada qualidade visual. Existe contudo uma moderada capacidade de absorção visual, 

a qual tenderá a ser maior se a isso se juntar a presença do coberto vegetal e da edificação que tenderá 

também a limitar a possibilidade de visualização a maior distancia.  

 

 

10.3 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

É nesta fase que serão implementadas grande parte das ações de carácter definitivo, transmissíveis à fase 

de exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova leitura à paisagem. Os impactes na fase de construção 

resultam fundamentalmente da: 
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• Desmatação a executar na zona de implantação do traçado e respetivos acessos, para a 

circulação de maquinaria e pessoal afeto à obra. 

• Das transformações das características visuais do local diretamente afetado pela obra, 

consequência de alterações na utilização e função do espaço, pela inclusão de um novo 

elemento na paisagem, situação que tenderá contudo a ser permanente com a presença da via. 

• Instalação dos estaleiros, que não se conhecendo contudo ainda o potencial local, associado à 

sua instalação, poderá constituir uma situação de alteração na paisagem desse local com a 

introdução de novos elementos correspondentes à presença da estrutura edificada para albergar 

os estaleiros e que funcionarão assim como uma intrusão visual temporária. No final da obra 

deverá proceder-se à desativação das áreas afetas aos estaleiros, com remoção de todos os 

equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais entre outros, procedendo à limpeza 

destes locais, com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos, pelo que 

os impactes temporários serão anulados. 

• Da modificação local da morfologia do terreno em virtude das movimentações de terras para a 

criação da plataforma da nova via.  

 

O impacte destas ações de obra em termos das bacias visuais interferidas assume-se como sendo o 

mesmo que é gerado pela presença da via em fase de exploração. 

 

Assim tendo em conta a percentagem das áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual afetadas, 

relativamente à totalidade da bacia visual (54-55% e 52-51%, respetivamente), considera-se que ambas as 

soluções têm uma magnitude de impacte moderada a elevada, neste caso quando na envolvente exista um 

maior número de recetores próximos. 

 

Será nomeadamente o caso da Solução B, na parte inicial do traçado até à rotunda B2, em que a Circular 

se implanta sobre vias existentes com habitações sempre de um dos seus lados. No restante traçado, as 

soluções desenvolvem-se por locais semelhantes do ponto de vista de ocupação e observadores próximos, 

os quais tendem a ser mais dispersos e em reduzido numero, com exceção do no trecho final, quando as 

soluções adquirem uma orientação norte-sul, onde se assiste a uma maior concentração relativa de 

observadores, contudo também sempre de carater disperso.  
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Foto 60 – Trecho da Solução B sobre vias existente com observadores laterais entre o início do projeto e a 

rotunda B1 (foto esquerda) e a rotunda B1 e a rotunda B2 (foto direita) 

 

Em síntese, a fase de construção do projeto será responsável pela origem de diversas situações de 

desorganização visual da área de intervenção do projeto, devidas às operações de terraplenagem, com 

escavações, faixas de solos nus, depósitos de materiais e instalação de estaleiro e movimentação de 

pessoas e veículos.  

 

Embora estas situações não tenham um carácter fixo, mudando dentro desta área em função da progressão 

dos trabalhos, será sempre um período de perturbação e desqualificação visual, podendo considerar-se que 

haverá impactes de magnitude moderada a elevada nas zonas com recetores mais próximos, 

reversíveis, confinados e temporários. Estes impactes consideram-se não significativos na Solução e 

significativos na Solução B, embora, como referido, de caráter temporário. 

 

No Quadro V. 116 apresenta-se a classificação dos impactes.  

 

 

10.4 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase importa avaliar a presença da via e os seus impactes na bacia visual associada face à qualidade 

e sensibilidade visual da mesma.  

 

Assim e como se viu antes, no ponto 10.2, o impacte visual da via sobre áreas de qualidade e sensibilidade 

visual elevadas, corresponderá a 50% da área total da bacia visual em ambas as soluções, tendo portanto 

impactes semelhantes potenciais na paisagem. 
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A envolvente tem contudo uma moderada capacidade de absorção visual, a qual tenderá a ser maior se a 

isso se juntar a presença do coberto vegetal e da edificação que tenderão a limitar a possibilidade de 

visualização a maior distancia. A forma de desenvolvimento da própria via que seguindo mais ou menos 

encaixada na morfologia, poderá também apresentar-se como menos ou mais visível para a envolvente. 

 

Durante a fase de exploração, considera-se assim que os principais impactes na paisagem decorrem 

fundamentalmente da alteração da ocupação do solo, com implicações diretas na leitura da paisagem, e da 

intrusão visual que esta estrutura linear introduzirá no território, tanto mais gravosa quanto mais visível. A 

gravidade dos impactes ganha significância, no que se refere ao impacte visual na paisagem, quando as 

ocorrências de maior gravidade coincidem com áreas de moderada a elevada sensibilidade paisagística. 

 

Desta forma considerando os trechos apresentados na Metodologia Geral de Avaliação de Impactes para 

uma análise mais facilitada do projeto e da sua inserção na zona e da possibilidade de distinguir as 

alternativas entre si, verifica-se o seguinte:  

 

 

a) Trecho 1 

Neste trecho que se estende até cerca do km 1+300, no final das ligações A-B-1 e B-A-2 que articulam 

neste troço mais a poente o traçado das Soluções A e B entre si, é também nele que o projeto se insere até 

cerca do km 0+420 (Solução A) e km 0+560 (Solução B) na Área de Proteção do PNRF, implicando com 

isso a não abertura de novos acessos e utilizando antes vias existentes que poderão ser alargadas / 

beneficiadas, até por via do interesse publico do projeto.  

 

Assim, a Solução B no início do projeto sobrepõe-se à plataforma da estrada de Bela-Mandil, tendo em 

vista minimizar a ocupação de áreas pertencentes à zona de proteção do Parque Natural da Ria Formosa e 

reformula a rotunda alongada do Torrejão na EN125 transformando-a numa rotunda circular que permitirá a 

remoção dos semáforos existentes para melhorar a circulação. Esta estrada tem algumas casas do lado 

esquerdo e apenas uma do lado direito, sendo que será implantada do lado direito, uma via adicional 

segregada só para o acesso marginal às propriedades. O acesso à parcela única do lado poente, far-se-á 

através do caminho rural existente que conecta com o caminho rural da Quinta de Bela - Mandil, que é o 

caminho onde se propõe desenvolver a Solução A  
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Entre o km 0+700 e o km 1+050 o traçado afasta-se da plataforma da estrada de Bela-Mandil porque os 

raios de curvatura da estrada existente não são compatíveis, mas também para permitir que a estrada 

existente passe a funcionar como via de acesso para uma central de betões e para as estufas existentes do 

lado direito desse troço. 

 

A área de implantação é portanto uma área já antropizada e com a mesma função, com observadores 

próximos à via, mas como já hoje acontece e relativamente aos quais será garantido o acesso através de 

uma via adicional esquerda de largura reduzida para permitir os acessos às propriedades. 

 

A Solução A implanta-se num caminho rural a poente desta estrada municipal fazendo uma nova rotunda 

na EN125 ou podendo usar a solução da rotunda do Torrejão preconizada para a Solução B. O caminho em 

terra batida terá que ser alargado com afetação lateral de usos (oliveiras e alfarrobeiras que o marginam). 

Assim pese embora seja usada uma via existente o território está menos artificializado / impermeabilizado.  

 

 
Foto 61 – Estrada de Bela-Mandil (km 0+000 a km 0+350 da Solução. B) / Caminho rural entre o km 0+000 e o  

km 0+700 da Solução A 

 

Os potenciais impactes no território em face das alterações introduzidas são assim diferentes, na Solução B 

um acentuar do carater do espaço canal existente e na Solução A uma alteração mais notória por via da 

artificialização que se fará ao espaço, embora sem observadores diretos na sua adjacência, com exceção 

da quanta de Bela Mandil, a qual terá uma via segregada para acesso local, integrada na plataforma da 

variante do seu lado esquerdo. 

 

As ligações entre as soluções (ligações A-B-1 e B-A-1) cruzam-se no mesmo local, no final deste trecho das 

Soluções A e B, numa zona onde ocorre um pinhal sob a forma de um bosquete localizado que confere à 

zona elevada qualidade visual, pelo que do ponto de vista da paisagem o impacte da sua afetação é 

significativo, não tendo assim qualquer vantagem do ponto de vista dos traçados. 
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Deste modo, a Solução B, por se desenvolver num território de idêntica natureza, acentuando contudo esse 

caráter, poderá ser o traçado que causa uma menor intrusão visual, num território legalmente protegido, 

onde se pretende e conforme o regulamento do POPNRF “compatibilizar a intervenção humana e o 

desenvolvimento social e económico local com a manutenção do estado de conservação favorável dos 

habitats e das espécies da flórea e da fauna, a valorização da paisagem e outros objetivos de conservação 

da natureza e da biodiversidade”. 

 

Neste troço, a zona é classificada como tendo elevada sensibilidade visual (por via da inserção em área de 

conservação da natureza), pelo que a não abertura de novos corredores poderá ser assim importante. Na 

restante extensão do traçado, a sensibilidade visual é baixa e a capacidade de absorção visual média. 

 

 
Foto 62 – Corredor de implantação da ligação A-B-1 e B-A-1. Na foto direita o final da Ligação A-B-1 

 

 

b) Trecho 2  

Este trecho que se desenvolve até cerca dos km 3+000 na Solução A e km 2+700 na Solução B está já na 

parte da Circular em que esta começa a adquirir uma orientação poente – nascente por norte da cidade de 

Olhão e para onde existe um segundo local onde as alternativas se podem articular entre si. Neste trecho 

ocorrem também as rotundas A1 e B2 de articulação com a EN2-6 e ainda a rotunda B1 de articulação com 

um caminho municipal pavimentado que acede ao Bairro 28 de Setembro, onde se localiza também o 

estádio de Olhão.  
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A Solução B tem com particularidade o facto de até à rotunda B2 se desenvolver na continuidade da 

estrada municipal de Bela Mandil, num trecho ao longo do qual existem algumas casas do lado esquerdo, e 

que para continuar a garantir-se o acesso às mesmas, uma vez construída a via Circular, preconiza-se o 

alargamento da estrada existente para o lado nascente (direito) para permitir que a parte esquerda da 

plataforma da estrada sirva como via segregada para esse efeito. 

 

As rotundas implantam-se também na adjacência das vias existentes com afetações marginais. 
 

 
Foto 63 – Zona da rotunda B1 e trecho seguinte (norte) da estrada de Bela Mandil / Zona da Rotunda B2 

 

Assim as alterações na morfologia decorrentes da implantação da Solução B são pouco notórias até à 

rotunda B2 pela adaptação que existe ao existente e somente a partir dai passam a ter algumas escavações 

e aterros (sempre inferior a 1 m) num espaço que está também menos antropizado (barrocal e algum pomar 

pontual e habitação dispersa, apoiada em caminhos rurais ou municipais que serão), o qual é contudo 

semelhante ao seguido pela Solução A após a rotunda A1, que lhe segue próxima. 
 

 
Foto 64 – Solução A e Solução B - Características da paisagem na zona após as rotundas A1 e B2 
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Na Solução A o território é sempre o de uma paisagem caraterizada por áreas agrícolas e habitação 

associada e a paisagem de barrocal após a rotunda A1.  

 

O perfil longitudinal caracteriza-se por uma subida constante desde o início do traçado até cerca do seu  

km 1+350, onde atinge um ponto alto em situação de escavação com cerca de 4,0 m de altura máxima ao 

eixo. Após este ponto a rasante desce até à rotunda A1, onde ocorre o primeiro ponto baixo da rasante, 

seguindo depois com um perfil longitudinal muito agarrado ao terreno com exceção de um ponto onde terá 

que criar um aterro de 4 m para restabelecer inferiormente um caminho rural (PI1A). 

 
Foto 65 – Solução A entre o km 1+250 e o km 1+475 (zona habitacional dispersa) / Zona de implantação da 
rotunda A1 entre o caminho municipal de acesso à localidade de Joinal e a EN 2-6, em terrenos atualmente 

incultos 

 

As ligações entre as soluções (Ligações A-B-2 e B-A-2) são de curta extensão e cruzam-se no mesmo local, 

numa zona com paisagem típica de barrocal e habitação dispersa e que no caso da Ligação A-B-2 ficará 

ainda com maior proximidade a edificado face ao traçado da solução base (Solução A). 

 

 
Foto 66 – Corredor da ligação A-B-2 visto para nascente / Corredor de implantação da ligação B-A-2, visto para 

nascente 
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Deste modo, face ao desenvolvimento anterior da Solução A, particularmente antes da rotunda A1 (numa 

zona muito condicionada com a via a intrometer-se numa zona de propriedade muito retalhada com 

habitação e policultura) e por comparação com o trecho correspondente da Solução B antes da rotunda B2 

que segue sobre espaço canal de via existente, a ligação A-B-1 não tem qualquer vantagem face ao 

corredor da solução base.  

 

Do ponto de vista da globalidade do trecho será também, e pelas razões acima apontadas, a Solução B a 

que tem um menor impacte visual, por parte do seu traçado se fazer em área já com a mesma função, 

não criando novos corredores de acesso numa área que para norte da rotunda A1 tem associado uma 

qualidade e sensibilidade visuais mais elevadas (sensibilidade média face à sensibilidade baixa na  

Solução B).  

 

A ligação B-A-2 pode revelar-se de interesse em face da avaliação que se faz no trecho seguinte que é o 

mais longo e também com maior sensibilidade visual e de usos face aos restantes.  

 

 

c) Trecho 3 

O trecho 3 desenvolve-se até cerca do km 5+000 da Solução A e 4+500 da Solução B, terminando nas 

rotundas A3 e B5 e que demonstra assim que a Solução B terá aqui também uma maior articulação com a 

rede viária local (3 rotundas face a 2 na Solução A). A Solução A terá ainda duas passagens inferiores de 

dois caminhos municipais que ligam Olhão a Brancanes e que do ponto de vista visual trarão maiores 

alterações à morfologia.  

 

De facto, a movimentação de terras deste trecho da solução A carateriza-se pela existência de três zonas 

em aterro franco com alturas máximas ao eixo de cerca 5,8 m, 6,9 m e 6,5 m. Nos dois primeiros aterros 

localizam-se as duas passagens inferiores previstas, enquanto o último aterro se localiza na zona a norte do 

cemitério, em área associada ao vale da ribeira de Marim, a cerca de 100 m. Em termos de escavações, a 

altura mais elevada prevista é de 6,9 m que se localiza ao km 4+630, mas regista-se ainda uma outra 

escavação significativa com 5,0 m de altura máxima ao eixo ao km 3+850. 

 

A Solução B segue sempre de nível com menor alteração da topografia com exceção da rotunda B3, onde 

ocorre um troço em escavação com altura máxima ao eixo de 4 m.  
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Em ambas as soluções o traçado continua a implantar-se maioritariamente sobre terrenos não cultivados 

(barrocal), afetando mais localizadamente zonas de pomares, na Solução A, em troços pequenos entre os 

km 2+765 - 2+900, km 3+400 - 3+665,000 (na Quinta do Calhau) e entre o km 3+950 - 4+135,000 (onde se 

implanta a rotunda A2) e em parcelas de maior dimensão entre os km 4+135 - 4+615 e o km 4+750 - 4+850; 

na Solução B o troço entre as rotundas B4 e B5 implanta-se sobre um pomar de plantação recente, entre o 

km 3+925 e o km 4+250.  

 

A solução A tem ainda como característica o facto de contornar por norte o cemitério de Quelfes, antes da 

rotunda A3 e a Solução B contorná-lo por sul, antes da rotunda B5, e com ambas as rotundas implantadas 

na articulação com estradas existentes, a rotunda B5 numa área visualmente mais aberta de qualidade e 

sensibilidade visual médias e a rotunda A3, numa área mais confinada de qualidade e sensibilidade visual 

baixa. 

 

 
Foto 67 – Solução B - Local da rotunda B5 a sul do cemitério de Quelfes / Solução A – local da rotunda A3 a 

norte do cemitério de Quelfes 

 

 

Globalmente, conclui-se que a Solução B terá assim uma menor alteração na topografia, tendo também 

um menor desenvolvimento em áreas de pomar, sobretudo de citrinos e em propriedades de grande 

extensão e investimento, como a Quinta do Calhau, onde a Solução A se desenvolve numa zona central e 

com maior impacte na unidade desta estrutura agrícola. 

 

Neste zona a Solução B posiciona-se mais a norte, seguindo também em áreas de menor qualidade e 

sensibilidade visual e maior absorção visual, que aliás é a situação que ocorre na globalidade do traçado 

da Solução B, neste trecho, face ao da Solução A. 
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Foto 68 – Solução A – Quinta do Calhau atravessada entre os km 3+400 e 3+650. Impacte significativo por se 

tratar de uma grande propriedade agrícola bem tratada e que revela elevado investimento / Solução B – local de 
passagem a norte da quinta do Calhau (local da rotunda B3) 

 

 

d) Trecho 4 

Este trecho inicia-se na rotunda A3 / B5, centrada com a estrada de Quelfes (km 5+000 na Solução A e  

km 4+500 na Solução B) e termina no final do traçado, ao km 6+144 (Solução A) / km 5+708 (Solução B), 

onde a Circular se insere na rotunda existente na EN125, junto à zona industrial. Possui uma orientação 

geral próxima de noroeste-sudeste e um traçado relativamente retilíneo. A partir do km 5+200 da Solução B 

(508 m) e do km 5+800 da Solução A (345 m) implanta-se sobre a via municipal existente para ligar à 

rotunda da EN125. Nesse troço está assim prevista a adoção de perfis transversais tipo com vias 

segregadas destinadas a garantir os acessos às pequenas parcelas intersetadas (do lado esquerdo ou de 

ambos os lados). 

 

Neste trecho apresentam-se também ligações de articulação das soluções entre si, a Ligação A-B-3 que 

conecta a rotunda A3 com o traçado da Solução B ao seu km 4+992 e a Ligação B-A-3 da Solução B  

(km 4+550) para a solução A (km 5+717). 

 

Toda a zona é caraterizada por uma dispersão de povoamento e de caminhos rurais e estradas, 

apresentando-se o terreno muito parcelado e com uma policultura associada, pelo que adoção de um 

traçado sobre vias existentes na maior extensão possível será gerador de menores impactes nos usos, 

assim como na topografia, evitando situações de escavação com cerca de 4 m ao eixo como acontece ao 

km 5+600 da Solução A. 
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Deste modo a Solução B é assim a solução com menores impactes por usar em maior extensão a via 

camarária existente, a qual tem aliás reduzidos observadores na envolvente direta; possui ainda como 

vantagem no troço a implantar de raiz um maior afastamento aos conjuntos habitacionais da zona.Toda a 

zona tem uma qualidade e sensibilidade visual baixa. 

 

 
Foto 69 – Aspeto geral de ocupação do trecho  

 

 
Foto 70 – Soluções A e B - Caminho municipal a que se sobrepõe o troço final da via circular / Zona onde o 

traçado da Solução B se insere paralelo ao CM para a rotunda B6 

 

 

e) Síntese 

Após a análise acima exposta, onde se analisaram as ocorrências consideradas mais gravosas do traçado e 

a magnitude do impacte por si gerado, é possível referir que na sua globalidade os impactes apresentam-se 

como locais, certos, permanentes, de incidência direta e irreversíveis, sendo moderados, face à 

sensibilidade visual da paisagem ser média a baixa, no cômputo geral. 
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Analisando as soluções em cada trecho, verifica-se ser a Solução B a mais favorável, por ter uma menor 

extensão de intrusões visuais significativas, nomeadamente por usar em quase 2 km de extensão vias 

existentes. Produz também menores alterações à topografia com a via mais agarrada ao terreno. A Solução 

A, pese embora tenha mais escavação, tem também mais situações de aterro de idêntica altura e implica 

ainda a construção de duas passagens inferiores. 

 

Independentemente da escolha da solução mais favorável do ponto de vista paisagístico, a Circular de 

Olhão tem inevitavelmente alterações na paisagem e, neste caso concreto, como o traçado atravessa áreas 

agrícolas, na proximidade de edificado em geral disperso, as alterações visuais têm significância, ainda que 

moderada.  

 

Contudo, a suave morfologia da área de estudo permitindo uma melhor adaptação da estrada, ao relevo 

natural, determina que as alterações na paisagem sejam na sua maioria pouco significativas, patente nas 

dimensões dos taludes. Finalmente, a reduzida significância das alterações, aliada não só à forte 

compartimentação do território por sebes vivas e muros, mas também a uma ocupação predominante com 

presença de extrato arbóreo, implica que apesar da humanização do território afetado, a nova estrada não 

se assuma como uma intrusão visual significativa. 

 

As zonas de rotundas, que pela sua dimensão e se situarem por vezes em zonas de maior suscetibilidade 

ou na proximidade de observadores, implicarão o impacte mais significativo na alteração visual da 

paisagem, por determinarem uma maior afetação da mesma. Contudo, estas rotundas, se devidamente 

integradas na envolvente através de um adequado Projeto de Integração Paisagística, poderão 

inclusivamente contribuir para uma beneficiação do espaço e melhor organização espacial. 

 

Finalmente, deve-se referir que os impactes globais previstos poderão ser minimizados se cumpridas as 

medidas referidas no Capítulo VI, quer durante a fase de construção, quer após a conclusão da obra, de 

entre as quais se destaca naturalmente a implementação do Projeto de Integração Paisagística, que terá 

um papel muito importante na minimização do impacte visual. 

 

Da análise efetuada, conclui-se assim que durante a fase de exploração os impactes podem ser 

classificados de negativos, permanentes e de magnitude moderada e globalmente não significativos na 

Solução B e mais significativos em termos comparativos para a Solução A. 
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A acrescer a esta situação haverá o impacte visual decorrente das medidas de minimização do ruido 

(bareiras acústicas) que venham a ser efetivamente necessárias para a solução escolhida, as quais podem 

ter impactes localizados sobre os recetores mais próximos à Circular. As situações com as habitações mais 

próximas serão os locais de maior impacte, como é o caso do Trecho 1 e 2 da Solução B, por os mesmos 

se desenvolverem sobre a estrada de Bela Mandil, com habitações ao longo do seu lado nascente e depois 

poente, constituindo as barreiras um elemento de intrusão visual face à tual situação e causador de algum 

ensombramento num período do dia.  

 

10.5 - ALTERNATIVA ZERO 

Com a adoção da Alternativa Zero manter-se-ão as características da paisagem atualmente existentes. 

 

 

10.6 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Das intervenções principais associadas à fase de construção considera-se que os impactes serão em 

ambas as soluções negativos. Estes impactes que se refletem na desorganização espacial e funcional da 

paisagem são contudo temporários e em parte reversíveis, concluídos que ficam os trabalhos. Na 

Solução B assumem uma magnitude pontualmente elevada em face da presença de trechos com maior 

número de observadores próximos, como é o caso da zona inicial até à rotunda B2 que se faz sobre vias 

existentes. Na Solução A, e pela não ocorrência destas situações, verificando-se no geral sempre um 

casario mais disperso e em menor número (situação que é depois também comum ao restante traçado da 

Solução B) considerou-se uma magnitude de impacte moderada.  

 

Deste modo, e conforme justificado no Quadro V. 116 os impactes classificam-se como globalmente 

significativos na Solução B e não significativos na Solução A, considera-se nesta fase a Solução B 

comparativamente menos favorável que a Solução A. 

 

Na fase de exploração, os impactes são considerados negativos e não significativos na  

Solução B e significativos na Solução A, por esta conduzir a uma situação de maior intrusão visual e 

maior alteração na morfologia, ainda que moderada. A Solução B ao usar em cerca de 2 km o traçado de 

vias existentes (1/3 da sua extensão) terá uma menor alteração dos usos locais, não abrindo novos canais 

de comunicação, pese embora acentue o carater dos existentes.  

 

No Quadro V. 117 classificam-se de forma global os impactes nesta fase de projeto.  
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Quadro V. 116 – Classificação de Impactes para o Descritor Paisagem na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A 

Desorganização 
espacial e funcional da 
paisagem decorrente 
das ações de obra 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Diário 

(3) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(3) 

Moderada 

(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS  

(16) 

Solução B 

Desorganização 
espacial e funcional da 
paisagem decorrente 
das ações de obra 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Diário 

(3) 

Reversível 

(1) 

Elevada 

(5) 

Moderada 

(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) S  

(18) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 117 – Classificação dos Impactes para o Descritor Paisagem para a Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A 

Presença de novos 
elementos construídos 
na paisagem local / 
intrusão visual 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(3) 

Moderado 

(3) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) S 

(19) 

Solução B 

Presença de novos 
elementos construídos 
na paisagem local / 
intrusão visual 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(3) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(17) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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11 - SOCIOECONOMIA E SAÚDE HUMANA 

11.1 - METODOLOGIA 

A análise dos impactes gerados a nível da Socioeconomia, decorrentes da implementação do projeto da 

Circular de Olhão em análise, subdivide-se nas seguintes fases e dimensões de análise: 

Fase do 
projeto 

Escala de 
análise 

Dimensões de análise de impactes 

Construção Localizada 

- Impacte das atividades construtivas ao nível da economia; 

- Incómodo para as populações resultante das atividades construtivas; 

- Perturbação das acessibilidades e circulações locais; 

- Afetações temporárias ou transformações definitivas dos usos atuais do território, incluindo 
áreas agrícolas e agro-florestais, áreas edificadas, infraestruturas e equipamentos; 

- Efeitos destas transformações ou afetações nas unidades económicas, emprego, áreas 
habitacionais e modos de vida. 

Exploração 

Localizada 
- Efeito de barreira; 

- Redução da qualidade e da valorização do espaço e incómodo ambiental (áreas 
habitacionais).  

Sub-regional 
e concelhia - Efeitos da funcionalidade da nova acessibilidade. 

São utilizados como elementos de base para a análise os elementos de projeto bem como a caracterização 

da situação de referência realizada no Capítulo IV. 

 

Os critérios de classificação dos impactes correspondem aos critérios definidos na Metodologia Geral de 

Avaliação de Impactes para todos os descritores ambientais, sendo, no presente caso, a magnitude 

atribuída aos impactes, o resultado da aplicação dos seguintes critérios: 

 

a) nas dimensões de analise cujo o impacte é mensurável de forma objetiva e quantificável, a 

atribuição de graus de magnitude seguiu os seguintes critérios orientadores: 
 

Magnitude Área de 
ocupação 

Representatividade dos 
espaços de uso de maior 
valor económico (áreas 
agrícolas) ou ecológico 
(floresta de proteção) 

Afetação de 
habitações 

Impactes na 
saúde/habitações 

próximas sujeitas a 
incomodidade mais 

significativa (até 60 m) – 
fase de construção 

Impactes na saúde/habitações 
próximas sujeitas a 

incomodidade (níveis sonoros 
e qualidade do ar acima de 

limites legais) – fase de 
exploração 

Reduzida Até 20 ha Até 30% da área de ocupação Até 5 
habitações 

Até 30 habitações 
Sem violação dos limites legais 

(com ou sem medidas 
implementadas) 

Moderada De 20 ha 
a 50 ha 

De 30 a 50% da área de 
ocupação 

De 5 a 10 
habitações 

De 30 a 80 habitações 
Até 5 habitações em situação de 

incumprimento e já com 
medidas implementadas 

Elevada Mais de 
50 ha 

Mais de 50% da área de 
ocupação 

Mais de 10 
habitações 

Mais de 80 habitações 
Mais de 5 habitações em 

situação de incumprimento e já 
com medidas implementadas 
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b) nas dimensões de analise, cujo o impacte não é possível de quantificar de forma objetiva por falta 

de dados ou cujos os efeitos diretos ou indiretos são difíceis de estimar a atribuição de graus de 

magnitude é feita de forma qualitativa e aproximada em função do contexto local e 

representatividade numa escala mais abrangente. 

 

Considerando a fase de Estudo Prévio a que se refere o presente EIA, nas dimensões de análise foram 

analisadas comparativamente as soluções de traçado de forma a poder-se concluir quanto ao seu grau de 

favorabilidade.  

 

No final do capítulo é ainda analisada a Alternativa Zero e por fim é feita a síntese de impactes e as 

conclusões quanto a este descritor.  
 

 

11.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

Do ponto de vista analítico, importa distinguir, na fase de construção, entre os impactes resultantes das 

operações e atividades construtivas, geralmente de carácter temporário, e os impactes resultantes da 

implantação física do projeto e dos elementos que o constituem, ou seja, os impactes que implicam a 

alteração permanente do espaço. 

 

Os impactes resultantes das operações e atividades construtivas são, em geral, bastante localizados e 

específicos do decorrer dos trabalhos, com uma incidência sobretudo direta, de âmbito territorial limitado e, 

na sua maior parte, de efeitos temporários e reversíveis, com exceção da transformação do espaço que é 

permanente. A todas estas ações está ainda associado o transporte dos materiais de construção e dos 

diferentes componentes da via, com impactes numa zona mais alargada, pelo uso de vias de acesso até ao 

local do projeto e que se traduzem em impactes não relevantes por essas deslocações se diluírem no 

conjunto da circulaçãodessas vias. 

 

Analisa-se seguidamente as principais dimensões nas quais estes impactes temporários se poderão fazer 

sentir: 

 

11.2.1 - EMPREGO 

Todas estas operações exigirão mão-de-obra, podendo esta ser composta por locais ou não. Para além 

desta força de trabalho, será empregue no projeto outra mão-de-obra, nomeadamente em: 

• Tarefas de projeto e gestão da obra, de construção de equipamentos, no fornecimento de 

equipamentos e serviços vários, etc. Esta mão-de-obra será empregue diretamente no projeto mas 

exercerá a sua atividade fora da sua área de influência imediata;  
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• Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, alimentação, limpeza, serralharia, 

carpintaria, manutenção e reparação automóvel, etc., é uma mão-de-obra envolvida no projeto de 

forma indireta, mas cuja atividade se situa em geral na área de influência próxima do projeto. 

 

A contratação da mão-de-obra, a qual será da responsabilidade do construtor, constitui um impacte positivo 

ao nível da criação de emprego, uma vez que numa obra deste tipo poderá ser necessário envolver 

dezenas de trabalhadores. No entanto, não é previsível que a obra venha a ter um impacte muito 

significativo ao nível do emprego local, uma vez que neste tipo de empreitadas, o recurso a mão-de-obra 

local é limitado. 

 

Também o aumento da procura de serviços na zona pode contribuir para criar um ou outro posto de 

trabalho, ainda que temporário, nas empresas da região, nomeadamente nas ligadas ao sector da 

restauração, com maior incidência nas povoações mais próximas da obra e estaleiros.  

 

O impacte positivo deste projeto no emprego é idêntico nas duas soluções em estudo e não 

significativo em termos globais, sendo um impacte temporário e reversível.  

 

 

11.2.2 - ATIVIDADES ECONÓMICAS 

A execução da obra poderá ter alguma influência positiva ao nível da dinamização das atividades 

económicas na envolvente, o que se fica a dever ao aumento da procura de produtos e serviços gerados 

pelos trabalhadores da obra. A par disto, alguns serviços poderão também ter maior volume de negócios 

devido à procura gerada pela obra, como é o caso da carpintaria, serralharia, manutenção e reparação 

automóvel, venda de combustível, etc. 

 

Este incremento na atividade económica representa um impacte positivo em ambas as soluções em 

estudo e não significativos em termos globais, sendo um impacte temporário e reversível. 

 

 

11.2.3 - IMPACTES DA PERTURBAÇÃO TRANSFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS RESULTANTES DA 

OCUPAÇÃO PELA VIA 

Os principais impactes negativos do projeto resultam da ocupação dos espaços pela nova via e, portanto, 

da alteração na sua utilização, na sua estrutura e nas circulações que nele se efetuam, sendo em geral 

impactes permanentes. Para além disso, verificam-se também impactes temporários decorrentes das 

perturbações causadas pela obra na envolvente habitacional. 
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Para esta avaliação, numa primeira fase procede-se a uma análise localizada, descrevendo a inserção do 

projeto em termos da afetação de espaços de uso, de edificado, de infraestruturas ou equipamentos e de 

acessos e recorrendo-se a cartografia de apoio (FIG. V. 13). Os impactes são analisados para cada um dos 

trechos de análise, considerando as alternativas propostas e as ligações entre si.  

 

Numa segunda fase sistematizam-se os impactes, e sempre que possível, de uma forma quantificada de 

modo a atribuir-lhe um grau de magnitude e poder-se mais objetivamente comparar as alternativas entre si.  

 

 Inserção do projeto no território 

 

• TRECHO 1 (até final da 1ª interligação entre as soluções, km 1+200 aproximadamente) 

Este trecho marca o arranque do início do projeto, na EN125, junto à rotunda do Torrejão, no caso da 

Solução B e a poente desta, no caso da Solução A. Até cerca do km 0+500, o projeto insere-se na área do 

PNRF, pelo que foi assim opção em ambas as alternativas estabelecer o seu traçado sobre estradas / 

caminhos existentes, a estrada de Bela – Mandil, no caso da Solução B e um caminho em terra batida, no 

caso da Solução A. Desta forma, ambas as alternativas são exequíveis em área do PNRF ao abrigo do seu 

interesse público e pelo facto de usarem sempre arruamentos existentes e nunca procedendo à abertura de 

novos (n.º 2 do art.º 42º do Regulamento do PNRF).  

 

Importa ainda referir que neste Trecho 1 a Solução A posiciona-se a poente do corredor do PDM e a 

Solução B, posiciona-se no corredor do PDM, que se alinha com a estrada de Bela – Mandil existente, 

iniciando-se a análise seguinte por esta solução.  

 

a) Solução B 

Desde o km 0+000 até ao final do Trecho 1, o uso da estrada de Bela – Mandil existente é então sempre 

seguido pela Solução B, com ajustes para comportar o perfil transversal necessário e manter os acessos às 

edificações da envolvente e sem afetação dos logradouros ou com uma afetação mínima e pontual. Em 

área do PNRF que ocorre até ao km 0+560, procede-se ao alargamento de uma via existente, sem abertura 

de novo canal. Nesta adaptação haverá contudo as seguintes particularidades: 

 

Desde o km 0+000 ao km 0+700 (FIG. V. 13) utiliza-se um trecho retilíneo da estrada existente que tem as 

habitações todas do lado nascente da via, com exceção de uma que fica do lado poente (km 0+300) e que 

tem como particularidade ter também acesso rodoviário pelas traseiras da propriedade através do caminho 

em terra batida que fica a poente da estrada de bela-Mandil e sobre o qual se propõe o desenvolvimento da 

Solução A.  
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FIG. V. 13 – Inserção dos Traçados  
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Conforme se identifica em pormenor na FIG. V. 14 o perfil transversal tipo da Circular deverá ter 3 vias, 

sendo as vias poente e central destinadas ao tráfego de passagem e a via nascente uma via segregada 

para garantir o acesso às parcelas numeradas de 2 a 12. 

 

O acesso à parcela n.º 1 (única do lado poente) far-se-á através do caminho rural existente que conecta 

com o caminho rural da Quinta de Bela - Mandil. Se este caminho não for público, ou não pertencer à 

parcela n.º 1, deverá prever-se a sua expropriação, o mesmo se passando com o caminho rural da referida 

quinta. Para implementar esta solução será necessário expropriar uma largura média de 5,0 m do 

logradouro da parcela n.º 1, numa área estimada de 590 m2. 

 

Em alternativa a esta expropriação teria de estudar-se um traçado sinuoso que permitisse ocupar apenas 

metade do logradouro da parcela n.º 1 e metade dos logradouros das parcelas n.º 2 a n.º 10, mas isto será 

uma decisão a tomar na fase de projeto de execução. 

 

Verifica-se assim que entre os km 0+000 e 0+700 não ocorre assim qualquer afetação de edificado e são 

garantidos os acessos diretos às habitações (pedonal e por carro). A única habitação que se situa do lado 

poente da via (km 0+300) terá de ter contudo o seu acesso feito a partir do caminho rural que lhe fica nas 

traseiras ou em alternativa ter que se introduzir um traçado sinuoso para a Circular. Em qualquer das 

alternativas, neste local, há sempre alguma afetação de logradouros, conforme acima se referiu. 

 

Entre o km 0+700 e o km 1+200 o alargamento da estrada de Bela-Mandil para comportar a Solução B far-

se-á integralmente para o lado poente (ver FIG. V. 13), de forma a não afetar as estufas de tomate 

existentes do lado nascente da estrada. O traçado desenvolve-se em área adjacente à via, ocupada por 

pinhal e que no PDM está classificado como Espaço Agrícola Condicionado I, que é aliás a classificação 

geral de todo território envolvente à via existente. A estrada existente passa a funcionar como via de acesso 

para a central de betões e para as estufas existentes do lado direito da via existente. Não ocorre assim 

qualquer afetação de logradouros estando os acessos às habitações (pedonal e por carro) garantidos. 

 

 

a) Solução A 

A Solução A que se desenvolve a poente da Solução B, ao implantar-se em área do PNRF, usa como 

referido o mesmo princípio da Solução B, inserindo-se sobre um caminho existente de terra batida até cerca 

do km 0+700, o qual serve de acesso à Quinta de Bela - Mandil localizada cerca do km 0+700 do lado 

poente do caminho, e à qual será mantido o acesso através da Circular (FIG. V. 13).  
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FIG. V. 14 – Solução B / Trecho 1 – Intervenções no Perfil Transversal da Estrada de Bela Mandil Existente (km 0+000 / 0+700) 
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O traçado toma assim uma direção sul-norte, sobrepondo-se ao caminho rural existente de acesso à Quinta 

de Bela - Mandil até cerca do km 0+700, de forma a minimizar a afetação de áreas inseridas no Parque 

Natural da Ria Formosa, o que acontece até cerca do km 0+420. Este caminho insere-se em área agrícola 

que no PDM está classificada como Espaço Agrícola Condicionado I, inserindo-se também em RAN. O 

caminho é ladeado por oliveiras e do lado poente o espaço apresenta-se cultivado de forma mais intensiva 

do que do lado nascente, pelo que no alargamento se deve ter em conta esta situação. 

 

O acesso à Quinta de Bela - Mandil far-se-á através de uma via segregada para acesso local, integrada na 

plataforma da variante do seu lado esquerdo, conforme pormenor apresentado no desenho de perfis 

transversais tipo do projeto (desenho n.º CDO-EVT-02-01-00-02 (perfil tipo V-A)). Não ocorre assim 

qualquer afetação de edificado e de logradouros estando o acesso à Quinta de Bela - Mandil (pedonal e por 

carro) garantido.  

 

A Solução A, após o km 0+700 e até ao km 1+200, inflete para nordeste para uma área de mata com um 

bosquete de pinhal manso e bravo mais denso onde ocorre o final deste trecho e da interligação entre as 

soluções (FIG. V. 13). Estando já fora deste trecho mas porque o interesse da Ligação B-A-1 pode ficar 

inviabilizado, importa referir que o traçado entra depois, até à Rotunda A1, num área de pequenas quintas 

com habitação e terreno agrícola envolvente, em geral de laranjal até à zona de interseção da EN2-6, onde 

a poente da mesma se implanta a Rotunda A1 que aproveita uma área sem ocupação habitacional. Não 

existe qualquer afetação de edificado mas há intromissão nas propriedades.  

 

 

Em termos conclusivos, poder-se-á considerar que no Trecho 1 a Solução B apresenta 

condicionamentos menores à implantação da Circular de Olhão ao usar em todo seu desenvolvimento 

uma via existente para sobreposição, efetuando ajustes ligeiros que se relacionam com a minimização dos 

usos existentes e das acessibilidades locais. Tem ainda como vantagem seguir no corredor do PDM de 

Olhão.  

 

No trecho inicial sobre a estrada de Bela – Mandil até cerca do km 0+300 a Solução B pode contudo 

considerar-se menos favorável ao ter habitações adjacentes à via, as quais se localizando todas do lado 

nascente e podendo com isso levar a um posicionamento da Circular mais sobre o lado poente, tem contudo 

uma única habitação deste lado que dificulta a situação, tendo esta que ser ligeiramente cortada no seu 

logradouro e passar a ter o acesso pelas traseiras da casa, a partir do caminho de terra batida uma vez que 

a casa/propriedade também tem um portão de acesso nesse caminho (é o caminho onde se prevê a 

passagem da Solução A). A alternativa de acesso pela frente da casa, implica um traçado mais sinuoso 

para a Circular e ainda afetação dos logradouros de duas habitações do outro lado da via.  
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A Solução A, sendo também viável e tendo em cerca de metade deste Trecho 1, reduzidos 

condicionamentos à implantação (até km 0+700), por fazer uso de um caminho de terra batida em área 

agrícola, tem contudo a partir daí, um desenvolvimento numa área de mata com bosquete denso de pinhal e 

depois numa área de pequenas quintas com propriedades muradas, cujo impacte é significativo pela 

intromissão causada nas propriedades, ainda que sem afetação de edificado.  

 

Deste modo, em termos de interligações, a ligação da Solução A para a Solução B (Ligação A-B-1), 

poderá ter interesse manter, ao fazer a passagem da Solução A, onde não se desenvolvem habitações 

adjacentes à via, para a Solução B permitindo voltar à estrada de Bela – Mandil e com isso evitar a 

passagem na zona mais condicionada de pequenas quintas a sul da EN2-6 (Solução A e Ligação B-A-1).  

 

Do ponto de vista ambiental, a Ligação B-A-1 tem impactes acrescidos e não se justifica ambientalmente 

por ir ligar a um troço da Solução A com mais impactes que a Solução B.  
 

 

• TRECHO 2 (desde o km 1+200, no final da 1ª interligação ente soluções até ao final da 2ª 

interligação entre soluções, km 3+000 aproximadamente) 

Este trecho marca a transição de uma zona mais urbanizada para uma zona onde os traçados se 

desenvolvem em áreas de pomar tradicional e matos e habitações dispersas. A Solução B segue no 

corredor do PDM e a Solução A a norte deste.  

 

a) Solução A 

Como referido no trecho anterior e para se perceber do não interesse da Ligação B-A-2, a Solução A e 

após a zona de pinhal, desenvolve-se numa área de pequenas quintas com habitação e terreno agrícola 

envolvente até à zona de interseção da EN2-6, onde a poente da mesma se implanta a Rotunda A1 que 

aproveita uma área sem ocupação habitacional. Não existe qualquer afetação de edificado mas há 

intromissão nas propriedades.  

 

Após a Rotunda A1 atravessa uma zona sem edificado, contorna de seguida por norte um conjunto de 

habitações que se dispõem entre a EN2-6 e um caminho de terra batida que segue para norte em direção a 

Queijeira. Passa também no limite de uma área de pomar afetando-a marginalmente, bem como passa 

próximo de uma habitação no km 2+200 (FIG. V. 13). 
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Segue depois numa zona de pomar tradicional com vegetação arbustiva e árvores dispersas e também 

algumas habitações isoladas, sendo as mais próximas da via aos km 2+450, km +550, km 2+700,  

km 3+000. No caso das duas primeiras, na fase seguinte dos estudos, terá que ser estudado e garantido o 

respetivo acesso por o mesmo ser intercetado pela Circular (FIG. V. 13). Nos km 2+800 / 2+900 atravessa 

ainda uma propriedade com pomar de citrinos e na restante área o pomar tradicional típico das áreas de 

barrocal.  

 

b) Solução B 

A Solução B no final da estrada de Bela Mandil junto às estufas de tomate, desenvolve a Rotunda B1 que 

articula a estrada de Bela – Mandil com um caminho municipal pavimentado que acede ao Bairro 28 de 

Setembro, em Olhão, permitindo todas as circulações e sem afetação de edificado ou áreas agrícolas. A 

rotunda implanta-se numa zona de pinhal que no PDM está classificado como Espaço Agrícola 

Condicionado I.  

 

Após a Rotunda B1, entre os km 1+200 e 1+650, continua a usar-se a estrada existente até ao cruzamento 

da Circular com a EN2-6, onde se implanta a Rotunda B2. Do lado poente existe um alinhamento de 

habitações ao longo da estrada e do lado nascente ocorre um área de pinhal, pelo que face a esta situação 

o perfil transversal tipo da Circular deverá ter 3 vias, sendo as vias nascente e central destinadas ao tráfego 

de passagem e a via poente uma via segregada para garantir o acesso a todas as parcelas localizadas 

desse lado da via circular e onde não está assim prevista a necessidade de expropriar quaisquer 

logradouros dessas parcelas, conforme se representa na FIG. V. 15. 
 

Após a Rotunda B2, a Solução B segue numa área semelhante à da Solução A após a rotunda A1, em área 

pomar tradicional e agricultura de regadio com habitação dispersa, embora sempre dentro do corredor do 

PDM (FIG. V. 13).  

 

Face à Solução A apresenta apenas uma aproximação a habitações, cerca do km 2+400 e marginando por 

sul duas habitações nos km 2+700 e km 2+900, servidas por uma via local, que é intercetada 

transversalmente, mas não está restabelecida. As áreas de maior importância agrícola neste troço 

correspondem a uma área de pomar de citrinos no km 2+500 (idêntico solução A) e mais à frente (km 2+900 

/ 3+000) a um novo pomar de citrinos e a uma área agrícola cultivada (FIG. V. 13).  

 

A ligação que ocorre no final do trecho entre as soluções faz-se numa área de pomar de citrinos. 
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FIG. V. 15 – Solução B / Trecho 1 – Intervenções no Perfil Transversal da Estrada de Bela Mandil existente  

(km 1+200 / 1+650) 
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Em termos conclusivos, poder-se-á considerar que no Trecho 2 a Solução B apresenta 

condicionamentos menores à implantação da Circular de Olhão ao usar em parte do seu 

desenvolvimento uma via existente para sobreposição, efetuando ajustes ligeiros que se relacionam com a 

minimização dos usos existentes e das acessibilidades locais. Tem ainda como vantagem seguir no 

corredor do PDM de Olhão.  

 

A Solução A apresenta até à rotunda A1 um traçado que tem maiores impactes ao inserir-se numa zona de 

pequenas quintas com áreas agrícolas e próxima ao edificado das mesmas.  

 

Conclui-se deste modo que não existe vantagem em articular a Solução B com a Solução A por a 

mesma apresentar impactes comparativamente mais significativos na inserção do projeto no 

território. Será assim sempre mais favorável a opção da Solução B nos dois primeiros trechos. 

 

 

• TRECHO 3 (desde o final da 2ª interligação entre soluções, km 3+000 aproximadamente até ao 

inicio da 3ª interligação entre soluções, km 5+000 da Solução A e km 4+500 da Solução B) 

 

Este trecho continua a desenvolver numa zona de pomar tradicional mas onde surgem também áreas 

agrícolas em propriedades de grande dimensão, algumas denotando grande investimento.  

 

A Solução A ora se posiciona a sul ora a norte do corredor do PDM e a Solução B até à rotunda B3 segue 

também fora do corredor, a norte deste, por no mesmo estarem se encontrarem construídas habitações 

recentes e de elevada qualidade que implicaram que o traçado se tenha tido que posicionar a norte em 

parte do terreno de uma grande propriedade com área agrícola associada (Quinta Lourenço Amaro). Na 

aproximação à rotunda B4 a Solução volta a posicionar-se no corredor do PDM 

 

a) Solução A 

Desde o final do trecho anterior a Solução A continua a seguir numa área de pomar tradicional tendo ao km 

3+000 uma interceção com uma estrada municipal que é restabelecida pela PI 2A,e ao km 3+400 um novo 

restabelecimento por via da PI3A, a que segue o atravessamento de uma quinta de grande dimensão 

(Quinta do Calhau), onde se denota um elevado investimento (animais, áreas cultivadas, estufas), cortando 

a Solução A a propriedade em zona de cultivo intensivo e fragmentando-a, o que será um impacte 

significativo (FIG. V. 13). 
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Segue-se o atravessamento de uma nova zona de pomar tradicional com vegetação arbustiva e árvores 

dispersas, no final da qual ocorre a implantação da Rotunda A2 com a EM516-3, numa área de pomar de 

citrinos e com uma oficina a sul, próxima, mas sem afetação (FIG. V. 13. 

 

O troço seguinte entre a Rotunda A2 e a Rotunda A3 que marca o final do trecho, segue sempre numa área 

agrícola, em propriedades de apreciável dimensão. Antes da inserção da rotunda A3, contorna por norte o 

cemitério de Quelfes, passando cerca do km 4+950 junto de uma edificação e cortando-lhe o acesso. No  

km 5+050, imediatamente antes da rotunda afeta uma edificação muito degradada que não é habitação mas 

poderá ter alguma função ao nível de apoio a serviços (FIG. V. 13).  

 

 

Foto 71 – Solução A – Local da Rotunda A3 afetando uma edificação 

 

b) Solução B 

Desde o final do trecho anterior a Solução B continua a seguir numa área de pomar tradicional, tal como a 

Solução A, mas a norte desta e do corredor do PDM em que seguia, por estarem nela construídas 

habitações recentes de elevada qualidade. O traçado do anterior processo de AIA (Alternativa 3) seguia o 

corredor do PDM e afetava essas duas habitações, pelo que foi opção atual posicionar o traçado a norte, 

mas com isso interferindo mais na propriedade da Quinta Lourenço Amaro, onde já antes se desenvolvia a 

Alternativa 3, afetando área agrícola. A rotunda B3 no final deste troço e a norte das referidas habitações no 

corredor do PDM, restabelece a estrada municipal que a Solução A restabelece pela PI 3A.  

 

Após a rotunda B3, a Solução B que se desenvolve mais a norte da Solução A, localiza-se numa zona mais 

favorável ao atravessamento por não interferir com a Quinta do Calhau. A partir daqui e até à rotunda B4 

(km 3+900) atravessa contudo uma área com pomar de citrinos de propriedades diferentes, em torno do km 

3+500 e dos km 3+700/3+800 (FIG. V. 13). Caso tivesse sido possível seguir o corredor do PDM faria a 

passagem na extrema desses pomares. O retomar do corredor do PDM só volta a ser possível já na 

aproximação à rotunda B4.  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

523

 

A rotunda B4 faz-se no mesmo local da rotunda A2 e que tem a sul uma oficina que não é afetada  

(FIG. V. 13).  

 

O troço que se segue até á rotunda B5, junto ao cemitério de Quelfes (mas a poente do mesmo) é 

substancialmente mais curto que na Solução A seguindo em área de pomar tradicional sem qualquer 

habitação. 

 

O local da rotunda B5, a norte da estrada que serve o cemitério e a poente deste, ocorre no extremo de 

uma propriedade agrícola, com oliveiras dispostas ao longo dos limites da propriedade.  

 

Do lado sul da rotunda uma habitação fica muto próxima da Circular e com o acesso cortado, o qual 

atualmente se faz pela Estrada d Quelfes e que passará a ter que se desenvolver adjacentemente a partir 

do troço da estrada municipal que ficou entretanto desativado por via da rotunda (FIG. V. 13). 

 

 

Em termos conclusivos, este trecho apresenta sensibilidade por se desenvolverem em áreas com uma 

ocupação agrícola mais importante e de maior investimento associado. Apresenta também uma dispersão 

de povoamento associada, pelo que ocorre a aproximação pontual da Circular a algumas habitações ou 

com a necessidade da não afetação das mesmas ir com isso afear áreas agrícolas de maior investimento.  

 

A Solução B poderá ser considerada, e neste contexto de ocupação, a que apresenta menores 

condicionamentos à implantação da Circular de Olhão ao seguir sempre que possível no corredor do 

PDM (a saída resulta de habitações recentes no corredor) e com isso poder justificar a afetação que tem de 

algumas áreas agrícolas mais importantes e de maior investimento. Na Solução A o traçado faz-sempre fora 

do corredor do PDM.  

 

A Solução A interfere e fragmenta uma quinta de grande dimensão e investimento (Quinta do Calhau). A 

Solução B passando a norte dessa quinta (km 3+200) tem contudo também a passagem em áreas agrícolas 

importantes antes e depois da mesma (em torno do km 3 e em torno km 4). 

 

Todavia uma eventual opção pela Solução A neste trecho, é uma situação possível, uma vez as Ligações  

A-B-2 e A-B-3 no final do trecho anterior apresentam impactes semelhantes em área pomar de regadio, pelo 

que podem ser usadas para que neste trecho 3 possa haver opção pela Solução a ou pela Solução B. 
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• TRECHO 4 

Este trecho nascente e final desenvolve-se desde a interseção da estrada junto ao cemitério de Quelfes 

(rotundas A3/B5) até ao final do traçado que termina na rotunda existente junto à zona industrial e à EN125. 

 

Corresponde a um curto trecho de 1,1 - 1,2 km (km 5+100/ 6+144 da Solução A e km 4+450/ 5+708 da 

Solução B) em que as soluções se apresentam inicialmente divergentes a partir do local de onde saem, 

junto ao cemitério de Quelfes, mas que depois convergem nos cerca de 200 m finais, quando seguem sobre 

uma estrada existente que liga depois diretamente à rotunda da zona industrial de Marim. 

 

A Solução B segue sempre no corredor do PDM e a Solução A, só quando converge com a Solução B, 

passa a estar também nesse corredor destinado à Circular de Olhão, como é visível no extrato da Carta de 

Condicionantes – Condicionamentos Especiais. 
 

A Solução A após a Rotunda A3 atravessa uma área agrícola com habitação dispersa e com maior 

intromissão em pequenas propriedades e maior proximidade a habitações: numa adjacência até cerca de 50 

m, a Solução A tem 9 habitações e a Solução B, 5 habitações (FIG. V. 13).  

 

A Solução B, desenvolvendo-se numa área com ocupação semelhante, fá-lo no troço onde se implanta de 

raiz, de uma forma de uma forma mais linear face ao edificado existente, como que passando, no tardoz de 

um conjunto de casas que estão voltadas para outra estrada e com acesso por ela. Para além disso, tem 

depois um desenvolvimento sobre estrada existente em maior extensão que na Solução A, 500 m face a 

100 m. 

 

No final do traçado de ambas as soluções, junto à rotunda da Zona Empresarial de Marim, ocorre a afeatção 

de uma edificação que integra do lado da via a usar para implantar a Circular (lado nascente), uma 

dependência sem qualquer uso e do lado da EN125 (lado sul) um restaurante.  

 

 

Em termos conclusivos, poder-se-á considerar que a Solução B apresenta condicionamentos menores 

à implantação da Circular de Olhão ao seguir no corredor do PDM de Olhão, ter um maior 

desenvolvimento sobre vias existentes e no restante traçado ter uma relação mais favorável com o edificado 

e sua distribuição no território.  
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Em termos de interligações entre as soluções e do ponto de vista ambiental não se justifica as Ligações 

B-A-3 e A-B-3 por o traçado da Solução A, neste trecho e no trecho anterior, não ter vantagens face à 

Solução B. Contudo, a Ligação A-B-3 pode ter interesse, e não tendo impactes com significado, caso 

anteriormente a opção possa vir a ser a da Solução A.  

 

Seguidamente sintetiza-se os aspetos principais dos impactes dos traçados: 

 

 Edificado afetado / Saúde humana 

Da análise anterior, verifica-se em síntese as seguintes situações quanto ao edificado presente na área do 

projeto e sua envolvente: 

• Solução A 

- Afetação de edificação na zona da Rotunda A3; 

- Afetação de construção no final do traçado, junto à rotunda da Zona Empresarial de Marim, que 

integra do lado da via a usar para implantar a Circular (lado nascente), uma dependência sem 

qualquer  uso e do lado da EN125 (lado sul) um restaurante. Corresponderá a uma situação a 

reavaliar em projeto de execução, em face de uma escala de trabalhão maior pormenor (escala 

1: 1 000). Situação comum à Solução B; 

- Proximidade imediata de habitações ao limite dos taludes (aterro): km 2+200 (lado sul);  

km 4+975 (lado sul); km 5+500 (lado poente). 

• Solução B 

- Afetação de logradouro de habitação no km 0+300 (lado poente) para implantar a Circular 

usando a estrada municipal de Bela Mandil; 

- Afetação de construção no final do traçado, junto à rotunda da Zona Empresarial de Marim, que 

integra do lado da via a usar para implantar a Circular (lado nascente), uma dependência sem 

qualquer  uso e do lado da EN125 (lado sul) um restaurante. Corresponderá a uma situação a 

reavaliar em projeto de execução, em face de uma escala de trabalhão maior pormenor (escala 

1: 1 000). Situação comum à Solução A; 

- Proximidade mediata de habitações ao limite dos taludes (escavação): km 3+500 (lado sul);  

km 4+850 (lado sul); km 4+550 (lado sul e km 5+250 (lado norte). 
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Estas situações de afetação ou potencial afetação constituem impactes negativos, certos ou potenciais 

diretos, permanentes, irreversíveis e de magnitude reduzida e globalmente não significativos face 

aos critérios de avaliação definidos. 

 

Para além destas situações de afetação que são impactes permanentes, existem também ainda impactes 

relacionados com a afetação do bem estar das populações mais próximas à área de construção e que 

decorrem das perturbações sentidas ao nível do ruído, poeiras e alteração visual em consequência das 

ações de obra. 

 

Esses impactes têm ocorrência localizada, correspondendo às zonas envolventes à via até uma distância de 

60 m, onde se podem fazer sentir de forma mais significativa essas perturbações: 

 

• Solução A 

- km 0+500 / 0+700 (lado poente) – 2 conjuntos habitacionais; 

- km 1+300 (lados poente e nascente) – 3 conjuntos habitacionais; 

- km 1+400 (lados poente e nascente) – 3 conjuntos habitacionais; 

- km 1+700 / 1+800 (lados poente e nascente) – 3 conjuntos habitacionais; 

- km 2+200 (lado sul) – 1 habitação; 

- km 2+450 (lado sul) – 1 habitação; 

- km 2+700 (lados norte e sul) – 3 conjuntos habitacionais; 

- km 3+100 (lado norte) – 1 habitação; 

- km 3+350 (lado norte) – 2 habitações; 

- km 4+100 (lado sul) – 1 habitação; 

- km 5+000 (envolvente rot. A3 – lado norte) – edificado habitacional e de comércio; 

- km 5+200 (ambos os lados) – 4 conjuntos edificados; 

- km 5+500 / 5+600 (ambos os lados) – 4 conjuntos edificados; 

- km 5+700 (lado poente) – 2 habitações; 
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• Solução B 

- km 0+100 / 0+300 (ambos os lados) – 7 conjuntos habitacionais; 

- km 0+500 (lado nascente) – 2 habitações; 

- km 1+000 (lado nascente) – 1 habitação; 

- km 1+200 / 1+400 (lado poente) – 7 habitações; 

- km 1+500 / 1+600 (lado poente) – 4 habitações; 

- km 2+450 (ambos os lados) – 2 habitações; 

- km 2+750 (lado norte) – 1 habitação; 

- km 3+200 (ambos os lados) – 2 habitações; 

- km 3+500 (lado sul) – 1 habitação; 

- km 4+500 (lado sul) – 2 habitações; 

- km 4+700 / 5+000 (lado sul) – 7 habitações; 

- km 5+100 / 5+300 (ambos os lados) – 9 habitações. 

O desenvolvimento de frentes de obra na proximidade de áreas habitadas deve ser feito com os cuidados 

necessários para evitar ou minimizar os incómodos sobre as populações, bem como eventuais problemas 

de segurança. 

 

Os impactes classificam-se de negativos, temporários, reversíveis, de magnitude moderada e 

globalmente não significativos pela ocorrência localizada e reversibilidade associada. 

 

 

 Áreas agrícolas  

Em termos de ocupação do solo as áreas agrícolas constituem o uso predominantemente e mais afetados. 

As áreas agrícolas, com carácter mais intensivo (horticultura / estufas / pomar de citrinos), têm as seguintes 

áreas afetadas em termos globais e comparativos: 

 
 Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Total 

Solução A 0,8 ha 1,6 ha 2,7 ha 0,8 ha 5,9 ha  
(42%) 

Solução B 1,3 ha 0,3 ha 1,7 ha 0,6 ha 3,9 ha 
(33%) 
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Verifica-se assim que a alternativa A é a que afeta maior área agrícola, sendo de destacar como zonas de 

maior afetação as localizadas no Trecho 3, onde se atravessa a Quinta do Calhau e ainda áreas de pomar 

de citrinos inseridas em parcelas de menor dimensão. 

 

Os impactes classificam-se assim de negativos, permanentes, irreversíveis, de magnitude moderada 

dado que representam mais de 30% da área total do traçado e a que se juntamos o pomar tradicional do 

barrocal sobem para valores de quase 70% do traçado na Solução A e de quase 60% na Solução B. Estes 

impactes são globalmente significativos. 

 

 

 Efeito de barreira e restabelecimentos 

A Circular de Olhão, enquanto projeto linear, introduzirá um efeito de barreira físico no território, 

condicionando as deslocações transversais. Este efeito terá impactes permanentes nas áreas agrícolas que 

são seccionadas, obrigando a um aumento dos tempos de deslocação entre as parcelas que ficarão em 

lados opostos da via, bem como nalguns caminhos de acesso a habitações. 

 

As circulações e acessos são assegurados, por restabelecimento das vias afetadas, por conexões de nível 

por meio de rotunda, por vias segregadas para acesso marginal às vias às quais se sobrepõe a Circular, 

bem como ainda por caminhos paralelos, cuja definição ocorrerá em fase de projeto de execução face à 

solução escolhida e ao cadastro da propriedade. 

 

Embora as alternativas de projeto adotadas contribuam já, de uma forma geral, para assegurar as 

circulações e acessos, importa analisar os principais casos em que a mitigação do efeito de barreira é 

menos eficiente ou introduz, mesmo, dificuldades específicas, que importa resolver em fase de projeto de 

execução. 

 

Assim, na Solução A verifica-se que: 

- será necessário prever acesso aos dois conjuntos habitacionais que ficam a norte do km 2+700, por 

o acesso ser cortado e a ligação a partir da rede existente se fazer por sul (FIG. V. 16); 
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FIG. V. 16 – Traçado em planta (km 2+700) 

 

- na Quinta do Calhau ter-se-á de avaliar também a necessidade de eventuais acessos / caminhos 

paralelos em função da passagem da via numa zona central e com isso comprometer acessos 

internos (FIG. V. 17). 

 

 
FIG. V. 17 – Traçado em planta (Quinta do Calhau) 

  

Edificado agrícola 
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Na Solução B verifica-se que: 

- ter-se-á que avaliar em fase de projeto de execução a forma de acesso à habitação ao km 0+300 do 

lado poente da estrada municipal de Bela Mandil se pode fazer pelo caminho de terra batida que lhe 

fica nas traseiras, uma vez que por aí a habitação tem também acesso em funcionamento. Do lado 

da estrada municipal e por via do alargamento e construção da via segregada para a correnteza de 

habitações do lado nascente, o atual acesso deixa de se poder fazer (ver FIG. V. 17); 

- no km 2+400 e caso seja esta a solução escolhida ter-se-á também de dar acesso às habitações 

que ficam a norte, por via do seu acesso ser interrompido (ver FIG. V. 17); 

- no km 4+500, e devido à passagem da via que é cortada, é interrompida a estrada de Quelfes com 

o seu restabelecimento e a articulação com a Circular de Olhão a fazer-se por via da rotunda B5, 

lateralmente à via (lado poente). Com esta situação o acesso à casa que se faz atualmente pela 

estrada de Quelfes é eliminado, devendo também esta situação ser resolvida (FIG. V. 18). 

 

 
FIG. V. 18 – Traçado em planta (Solução B - km 4+500) 
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 Infraestruturas e equipamentos  

Conforme se identificou no capítulo Ordenamento e Condicionantes existe interação da rede de 

abastecimento de água, de saneamento, linhas elétricas e um gasoduto, cuja interferência constitui um 

serviço afetado passível de restabelecimento. 

 

Em síntese, as soluções apresentam as seguintes afetações / perturbações de relevo 

 

Quadro V. 118 – Principais Aspetos Socioeconómicos de Afetação das Soluções 

 SOLUÇÃO A SOLUÇÃO B  

Extensão  6,145 km 
dos quais 0,9 km sobre vias existentes 

5, 708 km 
dos quais 1,9 km sobre vias existentes 

Área de ocupação  14,1 ha  11,9 ha  

Áreas agrícolas (pomar de 
sequeiro) 4,0 ha 3,0 ha 

Áreas agrícolas regadio 6,0 ha 3,0 ha 

Área florestal (pinhal e 
matos 2,9 ha 3,3 ha 

Área artificializada  1,3 ha 2,5 ha 

Edificado afetado  2 1 

 

 

11.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

A transformação do espaço iniciada na fase de construção assume forma definitiva na fase de exploração, a 

que acresce os impactes provenientes da presença e funcionamento da nova via. 

 

Assim, os efeitos de transformação dos usos do solo e o efeito de barreira, já analisados na fase de 

construção, permanecerão e assumirão forma definitiva na fase de exploração.  

 

a) Saúde humana 

Para além disso, o efeito visual da presença da via e o tráfego rodoviário que nela circulará poderão 

traduzir-se em incómodos ambientais (ruído, poluição do ar, intrusão visual) em áreas habitadas, dada a 

presença de edifícios na envolvente. Estes aspetos são analisados nos respetivos descritores, para os quais 

se remete, concluindo-se contudo que: 
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• ambiente sonoro – do funcionamento da via são ultrapassados pontualmente os valores legais, 

contudo com a introdução de medidas no projeto, estes impactes são minimizáveis encontrando-se 

toda a envolvente à via dentro dos limites legais. Esta situação aplica-se a ambas alternativas. 

• qualidade do ar – as simulações realizadas demonstraram que da entrada em funcionamento da 

via não existe qualquer violação dos limites legais legislados para os vários poluentes. Esta situação 

aplica-se a ambas alternativas. 

• intrusão visual - os impactes são considerados negativos e não significativos na  

Solução B e significativos na Solução A, por esta conduzir a uma situação de maior intrusão visual e 

maior alteração na morfologia, ainda que moderada. A Solução B ao usar em cerca de 2 km o 

traçado de vias existentes (1/3 da sua extensão) terá uma menor alteração dos usos locais. Estes 

impactes são contudo mitigados por medidas, nomeadamente o projeto de integração paisagística. 

 

Deste modo, conclui-se que a nível da qualidade de vida /saúde humana na envolvente à via os 

impactes são globalmente não significativos com as medidas de minimização introduzidas. Esta 

situação aplica-se a ambas alternativas. 

 

Há contudo ainda a considerar o impacte visual decorrente das medidas de minimização do ruido, 

correspondentes às barreiras acústicas que venham a ser efetivamente necessárias para a solução 

escolhida, as quais podem ter impactes localizados sobre os recetores mais próximos à Circular. As 

situações com as habitações mais próximas serão os locais de maior impacte, como é o caso do Trecho 1 e 

2 da Solução B, por os mesmos se desenvolverem sobre a estrada de Bela Mandil, com habitações ao 

longo do seu lado nascente e depois poente, constituindo as barreiras um elemento de intrusão visual face 

à atual situação e causador de algum ensombramento num dos período do dia.  

 

 

b) Território e Melhoria da Acessiblidade. Aspetos socioeconimicos globais 

No que respeita aos impactes positivos, o principal efeito resulta, necessariamente, da funcionalidade da 

nova via. 

 

O traçado em estudo cumpre adequadamente a função de Variante de Olhão, que constitui o seu objetivo 

central, evitando o tráfego de atravessamento da cidade de Olhão, nomeadamente para os fluxos que se 

dirigem à A22. 

 

Os traçados respeitaram sempre que possível o espaço canal definido no PDM de Olhão, e quando tal não 

acontece decorre de edificado presente no canal. 
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A Solução A e face ao corredor que está definido, posiciona-se a poente do corredor definido no PDM até 

cerca do km 2+500, entre os km 2+500 e 4+400 insere-se no corredor do PDM, mas não alinhado com o 

eixo proposto, procurando antes espaços livres de edificado. Depois entre os km 4+400 e 5+500, está de 

novo fora do corredor, mais precisamente a norte deste, voltando ao mesmo apenas no seu trecho final, um 

pouco antes da inserção na rotunda existente na EN125 (km 5+500 a 6+145). 

 

A Solução B está sempre dentro do corredor do PDM em alinhamento variável face ao seu eixo, de modo a 

que nalguns locais não se sobreponha a edificado. Apenas num curto trecho, entre os km 2+900 e 3+100, 

posiciona-se marginalmente ao corredor do PDM, a norte deste, para com isso executar a rotunda B3, na 

estrada municipal entre Brancanes e o Bairro 28 de Setembro, em área livre de edificado. 

 

Os impactes são positivos, diretos e indiretos, certos, permanentes, locais, reversíveis, e 

significativos a muito significativos. Os impactes resultantes da presença física no território fazem-

se sentir a uma escala localizada. Os impactes resultantes da funcionalidade (via de circulação e 

meio de transporte) têm influência a escalas mais amplas e justificam o projeto.  

 

O projeto em estudo é um projeto de uma via estruturante da região do Algarve que se destina a eliminar 

um dos constrangimentos importantes que a mesma ainda apresenta na travessia de Olhão, por se 

constituir numa via eminentemente urbana, conduzindo a níveis de serviço muito baixos, a uma reduzida 

segurança de circulação e ao surgimento de zonas de conflito, com muitos pontos negros de sinistralidade 

rodoviária. 

 

A construção de uma circular à cidade de Olhão para o seu atravessamento melhorará assim as condições 

de circulação na EN125 com efeitos locais positivos na circulação regional e local (nomeadamente entre 

Olhão e Faro) e na qualidade de vida, segurança e saúde humana da cidade de Olhão, nomeadamente na 

envolvente ao eixo onde atualmente a EN125 se desenvolve. 

 

Na nova área de implantação a via será dotada de características adequadas para uma minimização da sua 

inserção, nomeadamente pela sua vedação, integração paisagística e medidas de minimização do ruido 

emitido. 

 

Deste modo e em termos globais e conforme os estudos feitos para a Subconcessão do Algarve onde 

anteriormente este projeto se encontrava previsto para implementação, a melhoria das condições de 

circulação que se reflete nos tempos de percurso, poderá atingir os 19% nos troços onde se prevê a 

construção de variantes, sendo considerado um aspeto fortemente positivo no contexto regional e 

correspondendo a cerca de 2,6 milhões de horas anuais que serão poupadas nas deslocações. 
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Da mesma forma, a uniformização dos perfis transversais e a adoção de medidas específicas traduzir-se-á 

ainda na melhoria global das condições de segurança na EN125 que, aliada à retirada de tráfego dos 

centros urbanos atravessados, resultante da construção de variantes, tem como objetivo a redução global 

em 35% da sinistralidade grave e da sinistralidade geral. 

 

Pode assim concluir-se que o projeto da Circular de Olhão vai assim de encontro aos princípios de melhoria 

das condições de circulação e segurança rodoviária da EN125 e das populações servidas, através da 

criação de uma via circular a norte da cidade de Olhão, eliminando o constrangimento atualmente existente 

na travessia desta cidade, que se efetua através da EN125 e cujo traçado está já integrado no próprio 

tecido urbano, com visíveis incómodos na qualidade de vida e segurança da população e com tempos de 

percursos para os utentes muito mais elevados e penalizadores da desejada melhoria de circulação que se 

impõe a uma estrada desta natureza.  

 

Com as articulações previstas com a rede viária envolvente ao local haverá também uma melhoria da 

circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária circundante, nomeadamente a ER2-6,  

EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 – Via do Infante). 

 

Deste modo, a construção da Circular de Olhão, evitando o atravessamento da zona urbana da cidade, 

contribuirá para uma maior fluidez do tráfego de longo curso na EN125 e, por outro lado, melhorará as 

condições de circulação nos percursos locais e pedonais no centro da cidade de Olhão, ao retirar o tráfego 

de passagem do centro da mesma. Melhorará também a circulação na EN125 a nascente de Faro e 

particularmente entre Faro e Olhão, com movimentos diários atualmente muito significativos face ao 

crescimento de Olhão como concelho residencial. 

 

Do ponto de vista da análise comparativa de soluções, não se considera que os impactes da fase de 

exploração sejam diferenciadores, para além dos aspetos já analisados na fase de construção, 

contribuindo ambas para o cumprimento desse objetivo 

 

 

11.4 - ALTERNATIVA ZERO 

A Alternativa Zero apresenta-se com um impacte negativo e significativo na Socioeconomia, uma vez 

que a não concretização do projeto continuará a manter a atual situação de constrangimento na EN125 na 

travessia de Olhão, com níveis de serviço e segurança de circulação reduzidos e a que acrescem os 

impactes na própria qualidade de vida desta zona da cidade com um trafego de passagem intenso e que 

afeta também as circulações locais e pedonais.  
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A construção de uma circular à cidade de Olhão para o seu atravessamento melhorará assim as condições 

de circulação na EN125 com efeitos locais positivos na circulação regional e local (nomeadamente entre 

Olhão e Faro) e na qualidade de vida, segurança e saúde humana da cidade de Olhão, nomeadamente na 

envolvente ao eixo onde atualmente a EN125 se desenvolve. Na nova área de implantação a via será 

dotada de características adequadas para uma minimização da sua inserção, nomeadamente pela sua 

vedação, integração paisagística e medidas de minimização do ruido emitido. 

 

Deste modo e em termos globais e conforme os estudos feitos para a Subconcessão do Algarve onde 

anteriormente este projeto se encontrava previsto para implementação, a melhoria das condições de 

circulação que se reflete nos tempos de percurso, poderá atingir os 19% nos troços onde se prevê a 

construção de variantes, sendo considerado um aspeto fortemente positivo no contexto regional e 

correspondendo a cerca de 2,6 milhões de horas anuais que serão poupadas nas deslocações. 

 

 

11.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Através do Quadro V. 119, que sintetiza os impactes e a respetiva classificação na fase de construção, 

considera-se em todas as alternativas que, para o emprego e atividades económicas, o impacte é positivo e 

não significativo. No que concerne ao incómodo em áreas habitacionais, os impactes são negativos mas 

não significativos, quer na Solução A quer na Solução B, atendendo ao carácter temporário das operações 

de construção a par da praticamente ausência de população próxima. Em termos comparativos a Solução 

B é contudo comparativamente menos favorável, pelo facto de no troço que se desenvolve sobre vias 

existentes ter habitações na envolvente.  

 

Em termos de afetação de edificado verifica-se uma afetação de uma edificação não habitada na Solução A 

e uma outra edificação em ambas as soluções, onde funciona um restaurante, mas que constitui uma 

situação passível de retificação em fase de projeto de execução por se localizar no trecho em que se usa a 

vai municipal existente na reticulação com a rotunda da Zona Industrial de Marim. Os impactes são 

considerados negativos mas não significativos e no essencial idêntico para as soluções, face ao 

retratado.  

 

Os espaços de uso onde se identificam impactes mais significativos correspondem a áreas agrícolas de 

regadio, sendo a Solução B mais favorável pela menor afetação destas áreas.  

 

Na fase de exploração o projeto tem um efeito positivo significativo ao nível da circulação na EN125 com 

efeitos locais positivos na circulação regional e local, nomeadamente entre Olhão e Faro e na travessia da 

cidade de Olhão, onde se espera uma melhoria na segurança e saúde humana desta zona da cidade. 
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No que concerne à qualidade de vida local em torno da futura Circular, considera-se que a exploração do 

projeto terá um impacte negativo local sobre as áreas habitacionais mais próximas, decorrente sobretudo 

da presença e funcionamento da infraestrutura. Este impacte é contudo minimizado por via de medidas de 

proteção sonora e de integração paisagística da via que levam a que os mesmos se possam considerar não 

significativos.  

 

Em termos globais e quanto às alternativas de projeto, conclui-se, para o descritor Socioeconomia, que a 

Solução B poderá ter uma maior favorabilidade ao ter uma menor afetação de novos usos considerados 

mais sensíveis (agrícolas de carater mais intensivo e sociais), por fazer uso em cerca de 1/3 do traçado de 

vias existentes e com isso não abrir também novos canais de comunicação, pese embora acentue o carater 

dos existentes. O trecho inicial em que se insere sobre a estrada de Bela Mandil existente, revela-se o ponto 

de maior sensibilidade, pelo canal que existe ser exíguo (embora comporte a Circular) e o facto da única 

habitação localizada do lado esquerdo da via poder ficar com o acesso comprometido a partir dela, pese 

embora tenha alternativa a partir das traseiras. Acresce ainda a potencial implementação de barreiras 

acústicas criando uma alteração da relação visual dos observadores com a estrada e situações temporárias 

de algum ensombramento. 

 

Neste trecho inicial, a Solução A abrindo um novo corredor a poente dessa via e paralelo a ela, fá-lo num 

corredor desimpedido, mas terá depois uma maior intromissão numa zona de pequenas quintas a sul da 

ER-2-6 (Trecho 2), pelo que se admite que Solução A seguida da Ligação A-B-1, possa ser também 

uma alternativa interessante a considerar na avaliação global em face dos impactes socioeconómicos 

que decorrem também do acentuar do canal de comuniação para as habitações mais próximas. 

 

A Alternativa Zero apresenta-se globalmente com um impacte negativo e significativo na 

Socioeconomia, uma vez que a não concretização do projeto continuará a manter a atual situação de 

constrangimento na EN125 na travessia de Olhão, com níveis de serviço e segurança de circulação 

reduzidos e a que acrescem os impactes na própria qualidade de vida desta zona da cidade com um trafego 

de passagem intenso e que afeta também as circulações locais e pedonais.  

 

A construção de uma circular à cidade de Olhão para o seu atravessamento melhorará assim as condições 

de circulação na EN125 com efeitos locais positivos na circulação regional e local (nomeadamente entre 

Olhão e Faro) e na qualidade de vida, segurança e saúde humana da cidade de Olhão, nomeadamente na 

envolvente ao eixo onde atualmente a EN125 se desenvolve. Na nova área de implantação a via será 

dotada de características adequadas para uma minimização da sua inserção, nomeadamente pela sua 

vedação, integração paisagística e medidas de minimização do ruido emitido. 
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Quadro V. 119 – Classificação de Impactes para o descritor Socioeconomia na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala 
Capacidade 

de 
Minimização 

Significado 

Solução A 

Efeitos no emprego e 
economia, resultantes 
das solicitações da 
obra.  

Certo 
(2) 

Temporário 
 (1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Não confinado 
mas 

localizado  
(2) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(+) NS 
(11) 

Incómodo em áreas 
habitacionais resultante 
das operações 
construtivas. 

Provável 
(2) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Moderado 
(3) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(-) NS 
(12) 

Afetação de edificado 
Certo 

(2) 
Permanente 

 (2) 
Diário 

(3) 
Irreversível 

(3) 
Reduzida 

(1) 
Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Afetação atividades 
económicas 

Certo 
(2) 

Permanente 
 (2) 

Diário 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Moderado 
(3) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(-) S 
(18) 

Solução B 

Efeitos no emprego e 
economia, resultantes 
das solicitações da 
obra.  

Certo 
(2) 

Temporário 
 (1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Não confinado 
mas 

localizado (2) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(+) NS 
(11) 

Incómodo em áreas 
habitacionais resultante 
das operações 
construtivas. 

Provável 
(2) 

Temporário 
(1) 

Ocasional 
(2) 

Reversível 
(1) 

Moderado 
(3) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Afetação de edificado 
Certo 

(2) 
Permanente 

 (2) 
Diário 

(3) 
Irreversível 

(3) 
Reduzida 

(1) 
Reduzido 

(1) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(-) NS 
(14) 

Afetação atividades 
económicas 

Certo 
(2) 

Permanente 
 (2) 

Diário 
(3) 

Irreversível 
(3) 

Reduzida 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(-) NS 
(16) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 120 – Classificação dos Impactes para o descritor Socioeconomia para a Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Solução A 

Efeitos positivos no 
emprego e economia, 
resultantes da 
exploração. 

Provável 
(2) 

Permanente 
(2) 

Diária 
(3) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderada 
(3) 

Não 
confinado  

(3) 
--- 

(+) NS 
(15) 

Efeitos positivos no 
funcionamento da 
EN125 / Circular e 
acessibilidades 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Reversível 
(1) 

Elevado 
(5) 

Moderada 
(3) 

Não 
confinado  

(3) 
--- 

(+) S 
(20) 

Efeitos negativos na 
qualidade de vida da 
envolvente à Circular  

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Reversível 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(-) NS 
(13) 

Qualidade de vida em 
torno da EN125 da 
cidade de Olhão  

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Reversível 
(1) 

Moderada 
(3) 

Elevado 
(5) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(+) S 
(19) 

Solução B 

Efeitos positivos no 
emprego e economia, 
resultantes da 
exploração.  

Provável 
(2) 

Permanente 
(2) 

Diária 
(3) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Moderada 
(3) 

Não 
confinado  

(3) 
--- 

(+) NS 
(15) 

Efeitos positivos no 
funcionamento da 
EN125 / Circular e 
acessibilidades 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Reversível 
(1) 

Elevado 
(5) 

Moderada 
(3) 

Não 
confinado  

(3) 
--- 

(+) S 
(20) 

Efeitos negativos na 
qualidade de vida da 
envolvente à Circular 

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Reversível 
(1) 

Reduzida 
(1) 

Reduzido 
(1) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(-) NS 
(13) 

Qualidade de vida em 
torno da EN125 da 
cidade de Olhão  

Certo 
(3) 

Permanente 
(2) 

Diário 
(3) 

Reversível 
(1) 

Moderada 
(3) 

Elevado 
(5) 

Confinado à 
instalação  

(1) 

Minimizável  
e/ou 

compensável 
(1) 

(+) S 
(19) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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12 - ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

12.1 - METODOLOGIA 

No presente capítulo procede-se à identificação e avaliação dos impactes do projeto no ordenamento do 

território. 

 

De um ponto de vista analítico, e como acontece com todos os projetos, importa distinguir entre: 

 

• Impactes resultantes da ocupação física do território, com os condicionamentos que tal ocupação 

implica na sua utilização e gestão. Este tipo de impactes inicia-se na fase de construção e 

prolonga-se pela fase de exploração. 

• Impactes resultantes, direta ou indiretamente, do funcionamento do projeto e, que, como tal, são 

inerentes à fase de exploração. 

 

Tendo isto em conta, serão analisadas as seguintes dimensões de impacte: 

 

Fase de construção 

A implantação no território de uma estrutura linear como é o caso de uma rodovia tem, fundamentalmente, 

dois efeitos: 

• Afetação da área que corresponde ao corredor definido pelo traçado, com uma largura 

correspondente à servidão que lhe é atribuída e inerente transformação e condicionamento dos 

usos do solo; 

• Efeito de barreira, que consiste na interrupção, ao longo do traçado, das circulações e fluxos que 

ocorrem no espaço afetado, a qual é contudo passível de minimização por via de 

restabelecimentos e de ligações à rede viária existente. 

 

Na perspetiva do ordenamento do território, a afetação da área que corresponde ao corredor da via traduz-

se, por sua vez, em duas dimensões a analisar: 

• Afetação do regime de uso do solo existente na faixa ocupada e sua repercussão na classificação 

dos espaços e nos objetivos de ordenamento do território. 

• Interferência do projeto com as condicionantes legalmente estabelecidas com influência sobre a 

área afetada. 
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Tendo em conta os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo, a afetação do regime de 

uso do solo é avaliada tendo em conta as classes e categorias de uso do solo constantes da Carta de 

Ordenamento do PDM. A avaliação será feita pela seu desenvolvimento face ao corredor definido no PDM e 

pela afetação por categoria de espaço tendo em conta os usos permitidos pela respetiva classificação. 

Serão também considerados os restantes instrumentos de gestão em vigor na zona, aferindo da 

compatibilidade do projeto com os mesmos. 

 

A análise da interferência do projeto com as condicionantes legalmente estabelecidas será efetuada, 

quantitativamente (nos casos em que tal se justifica), pelo cálculo das áreas afetadas e, qualitativamente, 

pela análise da afetação dos objetivos que norteiam a definição da respetiva restrição ou dos efeitos 

práticos sobre os motivos da servidão definida. 

 

Em relação ao efeito de barreira, pode fazer-se sentir ao nível da interrupção de canais formais existentes 

(estradas, caminhos, etc.), intersecção de espaços de fluxos não estruturados (áreas agricolas, por 

exemplo), fragmentação do espaço visual, fragmentação de áreas naturais, isolamento de valores naturais 

ou culturais, etc. A análise do efeito de barreira é feita pela quantificação da extensão dos troços em 

aterro/escavação e comparação desses valores. 

 

Relativamente ao estaleiro de obra, nesta fase não se encontra identificada a sua localização, no entanto 

será tida em conta na escolha do local de implantação a minimização da afetação de áreas de ordenamento 

e evitada a localização em áreas condicionadas. 

 

Fase de exploração 

Na fase de funcionamento, a presença física do projeto gera novos condicionamentos sobre o uso do 

território. 

 

A exploração do projeto, por sua vez, faz-se sentir nos seguintes aspetos: 

• Alterações das redes de transportes; 

• Alterações aos padrões de mobilidade; 

• Efeitos sobre a organização geral do território, sobretudo no que respeita à desclassificação do 

troço da EN125 existente no interior da cidade de Olhão e criação de novas áreas de influência. 

Ao contrário dos efeitos resultantes da presença física do projeto, cuja área de incidência é bastante 

localizada, os efeitos resultantes do funcionamento podem fazer-se sentir assim a escalas mais amplas. 
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12.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

12.2.1 - TRANSFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS 

Uma vez que a transformação do espaço se inicia com a fase de construção, neste ponto é analisado o 

impacte da ligação em estudo, considerando as orientações e regras estabelecidas nos diversos 

instrumentos de gestão do território com incidências na área de estudo. 

 

12.2.1.1 - PROGRAMA NACIONAL DE POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT) 

A criação de uma variante à EN125 na cidade de Olhão integra-se nas medidas preconizadas no PNPOT, 

no domínio de inserção da tipologia do projeto (D4 – Domínio da Conetividade), ao contribuir para “Suprir 

carências de acessibilidade tendo em vista a equidade no acesso aos serviços e infraestruturas de 

transporte”, sendo que para o cumprimento desta medida o PNOPT identifica a necessidade da “Conclusão 

da rede rodoviária estruturante e fechos de malha, privilegiando os investimentos com maior contributo para 

a correção de assimetrias de acessibilidade…” 

 

Tratando-se a Circular de Olhão de uma variante a uma via da rede rodoviária complementar, justificada 

pelo atual constrangimento que essa via (EN125) tem ao se desenvolver no tecido urbano da cidade de 

Olhão, verifica-se assim que essa intervenção é também enquadrada no âmbito da revisão do PNOPT no 

sentido de se suprir as carências que ainda existem nas infraestruturas de transporte e consequente 

acessibilidade. 

 

Pelo exposto, conclui-se que o projeto em estudo é compatível e enquadra-se nos objetivos do PNPOT. 

 

 

12.2.1.2 - PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL 

A EN125 faz parte do Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), integrando a rede complementar e sendo 

nela uma via estruturante da Região do Algarve, com um desenvolvimento transversal a toda a região, 

desde Vila do Bispo até Vila Real de Santo António.  

 

Conforme o PRN devem ser previstas: circulares à travessia de sedes de concelho e outros centros 

urbanos, ponderando as características operacionais, o impacte ambiental e as condições de segurança, 

situação que se encontra a decorrer por via do presente projeto face ao claro constrangimento identificado 

no atual troço da EN125 que se desenvolve no tecido urbano da cidade de Olhão, com redução significativa 

do nível de serviço e da segurança de circulação para condutores e peões.  

 

Pelo exposto, conclui-se que o projeto em estudo é compatível e enquadra-se nos objetivos do PRN. 
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12.2.1.3 - PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA 

Face às especificações do regulamento do Parque que não permitem a abertura de novas vias, considerou-

se como possível o se poder alargar e modificar a plataforma de vias existentes, conforme o n.º 2 do  

art.º 42, situação que foi assim aplicada levando a que o arranque do projeto, em área do PNRF até 

sensivelmente ao km 0+500, se fizesse nos dois traçados alternativos (Solução A e Solução B) sobre vias 

existentes que irradiam da EN125, a poente da rotunda do Torrejão existente: a estrada municipal de Bela 

Mandil para a Solução B e um caminho não pavimentado a poente desta via, para a Solução A.  

 

A decisão final caberá no entanto sempre a parecer posterior do ICNF e nele tendo também em conta o 

interesse público do projeto.  

 

 

12.2.1.4 - PLANO DE GESTÃO DE REGIÃO HIDROGRÁFICA DAS RIBEIRAS DO ALGARVE (RH8)  

A análise da interferência do projeto com os objetivos e orientações constantes no PGRH Ribeiras do 

Algarve é efetuada no Capítulo referente aos impactes nos Recursos Hídricos, onde como se verifica o 

projeto não se insere em nenhuma área condicionada, não sendo o mesmo também suscetível de provocar 

impactes com significado nos recursos hídricos locais, uma vez que o projeto restabelece as linhas de água 

intercetadas, tem uma área de impermeabilização reduzida e não apresenta escavações com significado e 

potencial de interferência com recursos hídricos subterrâneos.  

 

 

12.2.1.5 - PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALGARVE 

O PROF Algarve tem como objetivo promover e garantir o desenvolvimento sustentável dos espaços 

florestais, e preconiza a existência de espaços florestais sustentáveis e multifuncionais, onde se 

complementem as atividades agrícola, silvopastoril e recursos faunísticos e onde a floresta desempenha um 

papel preponderante na minimização do fenómeno da desertificação. 

 

De referir que esta situação não constitui um condicionalismo ao projeto, o qual se desenvolve no essencial 

em área agrícola e povoamento disperso assente em numerosas vias e caminhos e onde a futura Circular 

poderá vir a constituir uma faixa de gestão de combustível, importante nessa tipologia de ocupação.  

 

O projeto não interfere também com corredores ecológicos de conetividade regional e em área inserida no 

PNRF desenvolve-se sobre vias existentes. 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

543

 

12.2.1.6 - PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE 

Nas Normas Específicas de Carácter Sectorial, ponto referente à Acessibilidade e Mobilidade, Rede 

Rodoviária, o PROT refere, especificamente em relação à EN125, que “(…) As acções específicas de 

ordenamento e requalificação da EN125, entendida como eixo estruturante, inserem-se ainda numa 

perspectiva mais vasta de qualificação ambiental e paisagística da faixa costeira e da garantia da 

sustentabilidade da própria actividade turística, tendo presente o seu papel de ligação entre as áreas 

edificadas da faixa litoral, entre as actividades económicas e ainda a sua articulação com o restante sistema 

de mobilidade e acessibilidades.” 

 

Pelo exposto se conclui, que o projeto em causa se insere nos objetivos do PROF que identifica a 

necessidade de requalificação da EN125 face ao papel que desempenha na região.  

 

 

12.2.1.7 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) DE OLHÃO 

A nível municipal, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Olhão tem contemplado um corredor para a 

Circular de Olhão prevista, correspondente a uma variante ao troço correspondente da EN125 a norte da 

cidade de Olhão, o qual foi preferencialmente, ou sempre que possível seguido, para o desenvolvimento 

das alternativas de projeto. 

 

Esta solução pretendeu ir de encontro ao manifestado pela CM Olhão no anterior procedimento de AIA, que 

considerou que o traçado inicial e que está estabilizado desde 2009, com reserva de corredor em PDM, 

seria o mais favorável e não era incompatível com as normas definidas no regulamento do Parque Natural 

da Ria Formosa.  

 

O projeto está ainda de acordo com as atuais orientações do entendimento entre a IP e a CM Olhão quanto 

à redução das características desta variante, nomeadamente através do aproveitamento da parte das vias 

camarárias existentes e da redução do perfil transversal tipo da estrada a construir, sendo portanto e como 

já referido nos Antecedentes, no capitulo I deste relatório, uma orientação para o projeto o aproveitamento, 

sempre que possível, de estradas existentes. 

 

A Solução A e face ao corredor que está definido, posiciona-se a poente do corredor definido no PDM até 

cerca do km 2+500, entre os km 2+500 e 4+400 insere-se no corredor do PDM, mas não alinhado com o 

eixo proposto, procurando antes espaços livres de edificado. Depois entre os km 4+400 e 5+500, está de 

novo fora do corredor, mais precisamente a norte deste, voltando ao mesmo apenas no seu trecho final, um 

pouco antes da inserção na rotunda existente na EN125 (km 5+500 a 6+145). 
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Em termos de espaços de uso, ao longo do desenvolvimento da Solução A são no essencial abrangidos 

Espaços Agrícolas (5 595 m – 91%) e mais localizadamente Espaços Naturais e Culturais – Área de 

Proteção e Valorização até ao km 0+300, correspondente ao trecho que se insere em Área de Proteção do 

Parque Natural da Ria Formosa. Neste trecho usou-se como já referido um caminho existente para o 

traçado da Circular, situação que se entende como possível face ao definido no n.º 2 do art.º 42 de se poder 

alargar e modificar a plataforma de vias existentes. 

 

As áreas agrícolas que são abrangidas por ambas as soluções e na quase totalidade da sua extensão, 

poderão ser ocupadas pela futura via mediante o interesse público do projeto, quando coincidem com áreas 

de RAN, e ainda pelo facto do próprio corredor previsto no PDM se desenvolver ele próprio nesta tipologia 

de áreas.  

 

A Solução B está sempre dentro do corredor do PDM em alinhamento variável face ao seu eixo, de modo a 

que nalguns locais não se sobreponha a edificado. Apenas num curto trecho, entre os km 2+900 e 3+100, 

posiciona-se marginalmente ao corredor do PDM, a norte deste, para com isso executar a rotunda B3, na 

estrada municipal entre Brancanes e o Bairro 28 de Setembro, em área livre de edificado. 

 

A Solução B, de acordo com a Planta de Ordenamento – Síntese do PDM, interceta, no essencial, os 

mesmos espaços de uso da Solução A, dada a homogeneidade de território, verificando-se neste caso uma 

inserção total na classe de Espaços Agrícolas. Até ao km 0+560 está ainda em área inserida em Área de 

Proteção do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), tendo-se seguindo o mesmo procedimento que para a 

Solução A com o traçado a implantar-se sobre a estrada municipal de Bela Mandil. 

 

Assim, a afetação de espaços de usos nas duas Soluções pode classificar-se como tendo um impacte 

negativo, direto, permanente, irreversível a reversível, de magnitude reduzida.  

 

Se se considerar a orientação do PDM e a reserva de corredor para uma Variante à EN125, os impactes 

da concretização do presente projeto são positivos e significativos por o seu âmbito extravasar o 

âmbito concelhio, sendo antes um impacte claramente regional.  
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

545

 

12.2.2 - EFEITO DE BARREIRA 

Em termos de ordenamento do território, o efeito de barreira não só provoca interferência com os usos do 

território, como introduz também descontinuidades territoriais que interferem com a homogeneidade e 

articulação funcional dos espaços e, consequentemente, o seu ordenamento e gestão.  

 

O efeito de barreira pode fazer-se sentir ao nível da interrupção de canais formais existentes (estradas, 

caminhos, linhas de transporte de energia, etc.), interseção de espaços de fluxos não estruturados (áreas 

agrícolas, por exemplo), fragmentação do espaço visual, fragmentação de áreas naturais, isolamento de 

valores naturais ou culturais, etc.  

 

Para esta análise ao efeito de barreira provocado pelas duas soluções em estudo, procede-se à 

quantificação da extensão dos troços em aterro / escavação entre as ligações da Circular com a rede local 

(quer sejam rotunda ou restabelecimentos).  

 

Quadro V. 121 – Efeito de Barreira nas soluções em estudo 

Efeito de Barreira 
Circular de Olhão  

Solução A Solução B 

Extensão total de 
trechos em aterro / 

escavação (m) entre 
ligações com a rede 

local 

Rot A1 – Rot A2: 1 647 m 

Rot A1 – PI 1A: 573 m 

PI 1A – PI2A: 784 m 

PI2A – PI3A:403 m 

PI3A –Rot A2:718 m 

Rot A2 – Rot A3:881 m 

Rot A3 – Rot A4: 1 000m 

Rot B1 – Rot B2:1 200 m 

Rot B2 – Rot B3: 444 m 

Rot B3 – Rot B4:1 556 m 

Rot B4 – Rot B5: 1 250m  

Rot B5 – Rot B6: 1 258 

Ligações / extensão 
total do traçado 

877 m  815 m 

 

Como se pode observar do quadro acima a Solução A sendo mais extensa (6 145 m) introduz também um 

ligeiro maior efeito barreira face à Solução B, devido a uma maior extensão média de trecho de 

escavação/aterro entre ligações (877m face a 815m na Solução B), o que se considera aceitável face às 

características da futura via e à sua curta extensão. 

 

O efeito de barreira far-se-á sentir sobre espaços agrícolas e espaço canal, sendo que para a articulação 

entre os dois lados de via, ter-se-á de recorrer às rotundas de nível previstas em ambas as soluções e no 

caso da Solução A ainda aos 3 restabelecimentos desnivelados previstos. 
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De referir ainda que aquando da implantação da via em espaços canal de vias existentes será construído 

um perfil transversal, com um via segregada de um lado ou de ambos ao lados, de modo a dar 

acessibilidade às propriedades envolventes. 

 

Assim, o efeito barreira pode classificar-se, em ambas as soluções, como um impacte negativo, direto, 

permanente, irreversível e de magnitude reduzida para ambas as soluções.  

 

 

12.2.3 - CONDICIONANTES  

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

No quadro seguinte apresentam-se os valores de RAN afetada pelas soluções em estudo e considerando a 

divisão segundo os trechos em que as soluções se podem interligar entre si.  

 

A área total de solos de RAN afetada pela Solução A e pela Solução B representa cerca de 78% da área 

total afetada pelo projeto, o que constitui um impacte de magnitude elevada e significativa já que cerca de 

3/4 da área afetada pelo projeto se inserem nesta condicionante legal.  

 

Quadro V. 122 – Afetação de Áreas da Reserva Agrícola Nacional inerentes à construção da Circular 

  

Solução A Solução B 

m2 % m2 % 

RAN 

Trecho 1 23 423  15 261  

Trecho 2 35 877  24 320  

Trecho 3 43 700  42 891  

Trecho 4 6 593  9 732  

Área Total RAN / 
Total Traçado 109 593 78 92 204 78 

Área Total do Traçado 141 000  119 000  

 

De referir contudo que a Solução B tem em termos absolutos uma menor área de afetação (9,2 ha) face à 

Solução A (10,9 ha), pelo que em termos comparativos, será mais favorável. 

 

Se se tiver também em conta as combinações possíveis das soluções mediante as ligação definidas entre 

elas, verifica-se ser a Combinação 11 que integra a Solução B nos três primeiros trechos, seguida da 

Ligação B-A-3 e Solução A, no último trecho a que tem a menor afetação global de RAN (8,9 ha). 
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Este impacte significativo nas áreas de RAN será um impacte impossível de evitar ou minimizar dado que 

esta condicionante generaliza-se a todo o território a norte da cidade de Olhão, como se verifica pela 

análise do extrato da planta de RAN do PDM. 

 

Assim, a afetação de áreas de RAN, em ambas as soluções em estudo, pode classificar-se como um 

impacte negativo, direto, permanente irreversível e de magnitude elevada e globalmente significativo, 

podendo a Solução B considerar-se comparativamente mais favorável pela menor área de afetação 

absoluta (9,2 ha) face à Solução A. Com as combinações entre elas, a Combinação 11 que integra a 

Solução B nos três primeiros trechos, seguida da Ligação B-A-3 e Solução A, no último trecho, é a que tem 

a menor afetação global de RAN (8,9 ha). 

 

Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, em especial devido ao 

interesse público do projeto, mediante parecer prévio ou comunicação prévia à entidade regional da RAN 

territorialmente competente.  

 

 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Esta condicionante só ocorre a sul da EN 125, onde se encontram as áreas húmidas do concelho, com 

exceção de uma pequena área que se prolonga ao longo do vale da ribeira de Bela Mandil (“áreas 

ameaçadas pelas cheias”) para norte da EN125 e que abrange a Solução A até cerca do km 0+250, com 

um afetação de 0,9ha. 

 

Assim, a afetação de áreas de REN, e apenas na Solução A pode classificar-se como um impacte negativo, 

direto, permanente, irreversível. Este impacte é ainda de magnitude reduzida, pois as afetações são 

muito reduzidas e sendo  

 

Ao presente projeto aplica-se a possibilidade de desafetação mediante o reconhecimento do interesse 

público do projeto, situação que ocorre sempre que houver a emissão de Declaração de Impacte Ambiental 

favorável ou favorável, bem como ainda e pelo contexto da afetação (no âmbito de um alargamento / 

beneficiação de um caminho existente para implantar a Circular), se poder considerar que é uma ação 

compatível com os objetivos e preservação ecológica das áreas de REN, nos termos do artº 20 do Dec. Lei, 

239/2012, que regulamenta a REN. 
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Domínio Hídrico  

Ao nível da área em estudo verifica-se a ocorrência de bens integrados no Domínio Hídrico associados à 

presença de linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, em ambas as soluções e ainda a existência de 

zonas inundáveis no início do traçado, conforme se identifica no item seguinte. 

 

O restabelecimento das linhas da água interferidas será feito por meio de passagens hidráulicas 

dimensionadas para um período de retorno de 100 anos, bem como o projeto será dotado de sistema de 

drenagem longitudinal que ao longo da via fará a recolha das águas pluviais caídas na plataforma e taludes, 

encaminhando-as de seguida para os locais das PH. 

 

A intervenção em áreas do Domínio Hídrico, e de acordo com a legislação em vigor, carece de autorização 

junto da entidade competente, mediante instrução do respetivo licenciamento.  

 

Os impactes negativos serão reduzidos, diretos, permanentes, irreversíveis e não significativos, para 

ambas as soluções, sendo minimizáveis. 

 

 

Zonas Inundáveis 

A APA define para a zona de início do projeto em torno da EN125 e de parte do vale da ribeira de Bela 

Mandil que segue para norte, uma zona inundável e que na área de projeto se sobrepõe também às áreas 

ameaçadas pelas cheias, definidas na REN.  

 

Esta área é abrangida pela Solução A e pela Solução B nos 150 m iniciais, quando em ambos os casos as 

soluções seguem sobre estrada municipal ou caminho existente, respetivamente, pese embora a Solução A 

o faça sobre um caminho não pavimentado e portanto não impermeabilizado.  

 

O projeto será contudo dotado de sistema de drenagem devidamente dimensionado para cheias com um 

período de retorno de 100 anos e que asseguram a drenagem transversal e longitudinal, minimizando riscos 

para o projeto e para a zona. 

 

A Solução B não trará aumento da área impermeabilizada e A Solução A terá uma área de 

impermeabilização reduzida (cerca de 0,2ha), o que a par da existência do projeto de drenagem permite 

considerar que os impactes negativos serão reduzidos e não significativos.  
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Captações de Água Subterrânea 

De acordo com a informação recolhida o projeto não interfere com captações, embora se verifique 

proximidade pontual a algumas, pelo que os impactes são de natureza hidrogeológica e de análise no 

âmbito dos Recursos Hídricos quanto a possíveis afetações de caudal por execução das terraplenagens da 

via e nomeadamente da realização de escavações. 

 

Os impactes negativos são considerados como potenciais, de reduzida magnitude, indiretos, 

reversíveis e não significativos.  

 

 

Marco Geodésico 

Na área de estudo localiza-se um marco geodésico (Piares) na parte final do projeto, com o qual não existe 

qualquer interferência, nem com a sua área de proteção. A Solução A é a que revela proximidade 

desenvolvendo-se para além disso em ligeira escavação nessa zona (km 5+620), pelo que não existem 

assim criação de obstáculos à superfície. 

 

O impacte é assim nulo. 

 

 

Área de Servidão do Aeroporto de Faro 

Toda a área de estudo insere-se na “Zona 7 (superfície horizontal exterior)” da área de servidão do 

Aeroporto de Faro, a que se refere o DL n.º 51/80, de 25.março.  

 

Nesta zona não são permitidas construções ou criações de outros obstáculos a mais de 20 m de altura do 

solo ou que se elevem acima da cota absoluta de 160 m. O presente projeto desenvolve-se em área com 

cotas que no máximo não chegam aos 50m e os aterros criados não ultrapassam os 5m.  

 

De acordo já com o parecer da ANAC recebido no âmbito do contacto de entidades e salvo estas condições, 

não existe nada a obstar ao projeto. 

 

O impacte é assim nulo. 
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Servidões radioelétricas 

Da informação recebida do Ministério da Defesa Nacional há referência ao feixe hertziano que interliga a 

Capitania do Porto de Olhão e o Pólo de Comunicações do Cerro de S. Miguel, sendo afirmado que não há 

impedimento à realização do projeto desde que não sejam edificadas infraestruturas de iluminação, 

sinalética ou outras que interfiram com este feixe hertziano. 

 

O projeto face à cota a que se desenvolve, quase de nível, não terá assim situações de iluminação ou 

sinalética, cuja incidência ou altura seja diferente das restantes outras vias já implantadas no território e com 

as quais se articula de nível, pelo que o mesmo será viável face aos condicionamentos acima referidos pela 

entidade. A solução que vier a ser desenvolvida em projeto de execução deverá ser enviada para parecer 

final do Ministério da Defesa Nacional. 

 

 

Rede rodoviária 

O projeto em estudo corresponde a uma via prevista no PRN bem como no PDM de Olhão, onde tem 

corredor reservado, o qual foi preferencialmente, ou sempre que possível seguido, para o desenvolvimento 

das alternativas de projeto. 

 

A Solução A e face ao corredor que está definido, posiciona-se a poente do corredor definido no PDM até 

cerca do km 2+500, entre os km 2+500 e 4+400 insere-se no corredor do PDM, mas não alinhado com o 

eixo proposto, procurando antes espaços livres de edificado. Depois entre os km 4+400 e 5+500, está de 

novo fora do corredor, mais precisamente a norte deste, voltando ao mesmo apenas no seu trecho final, um 

pouco antes da inserção na rotunda existente na EN125 (km 5+500 a 6+145). 

 

A Solução B está sempre dentro do corredor do PDM em alinhamento variável face ao seu eixo, de modo a 

que nalguns locais não se sobreponha a edificado. Apenas num curto trecho, entre os km 2+900 e 3+100, 

posiciona-se marginalmente ao corredor do PDM, a norte deste, para com isso executar a rotunda B3, na 

estrada municipal entre Brancanes e o Bairro 28 de Setembro, em área livre de edificado. 

 

Por outro lado, seguiu-se também as atuais orientações do entendimento entre a IP e a CM Olhão quanto à 

redução das características desta variante, e com isso poder proceder ao aproveitamento das vias 

camarárias existentes para a sua implantação, situação que foi seguida pela Solução B até à rotunda 

existente B2, sobre a estrada municipal de Bela Mandil e depois nos 500m finais na estrada municipal que 

liga à rotunda de Marim na EN125. A Solução usa um caminho rural nos cerca de 700 m iniciais de acesso 

também à Quinta de Bela - Mandil e depois a mesma estrada da Solução B no final do projeto.  
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

551

 

Nestes casos, o perfil transversal tipo da Circular contempla uma via segregada para acesso local às 

propriedades marginais a estas vias. 

 

O projeto contempla ainda rotundas de nível para articulação com a rede viária local intercetada (5 na 

Solução A e 7 na Solução B). N Solução A existem ainda mais três restabelecimentos inferiores de vias 

intercetadas.  

 

Esta solução vai também de encontro ao definido pela IP no sentido de com a implementação da Circular a 

Olhão, se melhorar a circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária circundante, 

nomeadamente a ER 2-6, EM 516-3 e a EN 398 (ligação à A22 – Via do Infante). 

 

Os impactes são positivos e as articulações / adaptações com as vais existentes salvaguardadas. 

 

 

Linhas Elétricas 

Na área de estudo do projeto e de acordo com a informação recebida pelas entidades competentes, 

verifica-se a existência de várias linhas elétricas (EDP), que serão intercetadas pela Circular e cujo 

restabelecimento constituirá um serviço afetado a restabelecer pelo projeto de execução em articulação com 

a entidade responsável pelas mesmas.  

 

Deste modo, o atravessamento desta tipologia de infraestrutura não se apresenta como uma condicionante 

ao projeto, uma vez que se prevê a possibilidade de articulação dos projetos, sem impactes negativos. 

 

 

Redes de abastecimento de água e saneamento 

Verifica-se a ocorrência de infraestruturas de abastecimento de água (conduta), no corredor da solução A, 

ao km 3+400 no espaço canal de uma via rodoviária existente e que será intersectada pela Circular.  

Existe também uma conduta de águas residuais intersetada ao km 5+200, em espaço canal de via 

rodoviária existente e a intersetar pela Circular.  

 

Na Solução B verifica-se a ocorrência de infraestruturas de abastecimento de água (conduta), no corredor 

da solução, ao km 3+200 no espaço canal de uma via rodoviária existente e que será intersectada pela 

Circular. Existe também uma conduta de águas residuais intersetada ao km 5+000, em espaço canal de via 

rodoviária existente e a intersetar pela Circular. Estas situações são comuns à Solução A. 
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O restabelecimento destas infraestruturas constituirá um serviço afetado a restabelecer pelo projeto de 

execução em articulação com a entidade responsável pelas mesmas.  

 

Deste modo, o atravessamento desta tipologia de infraestrutura não se apresenta como uma condicionante 

ao projeto, uma vez que se prevê a possibilidade de articulação dos projetos, sem impactes negativos. 

 

Gasoduto 

Na área em estudo verifica-se a presença de um gasoduto instalado em parte do traçado da estrada 

municipal que irradia da rotunda da Zona Industrial de Marim, na parte final do projeto e que servirá a Zona 

Industrial de Marim. Esta estrada será aproveitada por ambos as soluções para a implantação da Circular 

de Olhão.  

 

Deste modo, o atravessamento desta tipologia de infraestrutura não se apresenta como uma condicionante 

ao projeto, uma vez que se prevê a possibilidade de articulação dos projetos, sem impactes negativos. 

 

 

Proteção do Património 

Na área de estudo, ao nível do Património, verifica-se a existência de dois sítios classificados no PDM de 

Olhão (nº 13 – Bela – Mandil e nº14 – Torrejão), assinalados na Carta Síntese de Condicionantes, 

localizando-se a poente do inicio do projeto e por este não interferidos.  

 

Os impactes são nulos.  

 

 

Proteção às Oliveiras  

Na área de estudo verifica-se a presença de oliveiras isoladas delimitando uma parcela que é intercetada 

por ambas as soluções, entre os km 4+600 e 4+700 da Solução A e km 4+400 e 4+500 da solução B, onde 

se implanta neste caso a rotunda B5. 

 

No âmbito do projeto de execução da solução aprovada deverá ser feito o licenciamento das árvores que 

efetivamente se vier a verificar ser necessário abater com o respetivo processo a ser instruído junto da 

Direções Regional de Agricultura e Pescas do Algarve. 

 

Face aos exemplares potencialmente envolvidos, na ordem da dezena, considera-se o impacte de 

negativo, direto, permanente, reversível e não significativo e semelhante para ambas as soluções.  
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Risco de Incêndio 

Com base na cartografia apresentada no ANEXO 8 do Volume 3 – Anexos Técnicos, correspondente à 

Carta de Perigosidade de Risco de Incêndio do concelho de Olhão, a zona de implantação do projeto 

insere-se pontualmente em áreas com risco de incendio, classificadas de perigosidade baixa a muito baixa. 

 

Relativamente à rede de pontos de água, cuja cartografia é também apresentada em anexo, verifica-se que 

os traçados se encontram afastados dos pontos definidos.  

 

Os impactes negativos face a estes riscos são potenciais, reduzidos, indiretos e não significativos e 

semelhantes para ambas as soluções 

 

 

12.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, os impactes da Circular de Olhão assumem duas dimensões: 

• A presença física no território e os impactes diretos e indiretos daí resultantes; 

• A funcionalidade do projeto e a configuração efetiva que assume o seu funcionamento, 

características que, naturalmente, expressam os objetivos que justificaram a sua definição e 

implementação. 

Os impactes resultantes da presença física no território fazem-se sentir a uma escala localizada. Os 

impactes resultantes da funcionalidade (via de circulação e meio de transporte) têm influência a escalas 

mais amplas. 

 

Alguns dos impactes que ocorrem na fase de construção mantêm-se na fase de exploração 

(condicionamento à ocupação do solo, efeito de barreira). 

 

O condicionamento direto à ocupação do solo resultará da área de servidão aplicável a esta categoria de 

estrada que é de 20 m para cada lado do eixo.  

 

O efeito de barreira, para além de se materializar diretamente ao nível do obstáculo às circulações 

transversais e ao fracionamento do território, constitui também um limite físico para a configuração das 

potenciais transformações do uso do solo. 
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No caso presente, o atravessamento faz-se praticamente na sua totalidade em Solo Rural, onde irá 

constituir uma barreira nos espaços agrícolas e áreas de RAN atravessadas. Em ambas as soluções, o 

impacte encontra-se minimizado pela existência de locais onde a via é permeável, caso das rotundas e 

restabelecimentos inferiores, que como se viu tem um afastamento médio de 877 m na Solução A e de 815 

m na Solução B. Na fase de projeto de execução e a par das vias segregadas laterais que já se preveem 

para acesso às propriedades marginais à via, deverá também avaliar-se e face à rede de caminhos vicinais 

e limites das propriedades da implantação de caminhos paralelos.  

 

Da entrada em funcionamento da nova infraestrutura rodoviária os principais impactes ao nível do 

ordenamento far-se-ão, sobretudo sentir ao nível da circulação e mobilidade de pessoas e bens, com âmbito 

municipal e regional. 

 

O projeto em estudo é um projeto de uma via estruturante da região do Algarve que se destina a eliminar 

um dos constrangimentos importantes que a mesma ainda apresenta na travessia de Olhão, por se 

constituir numa via eminentemente urbana, conduzindo a níveis de serviço muito baixos, a uma reduzida 

segurança de circulação e ao surgimento de zonas de conflito, com muitos pontos negros de sinistralidade 

rodoviária. 

 

A construção de uma circular à cidade de Olhão para o seu atravessamento melhorará assim as condições 

de circulação na EN125 com efeitos positivos na circulação regional e local (nomeadamente entre Olhão e 

Faro) e na qualidade de vida, segurança e saúde humana da cidade de Olhão, nomeadamente na 

envolvente ao eixo onde atualmente a EN125 se desenvolve. 

 

Na nova área de implantação a via será dotada de características adequadas para uma minimização da sua 

inserção, nomeadamente pela sua vedação, integração paisagística e medidas de minimização do ruido 

emitido. 

 

Deste modo e em termos globais e conforme os estudos feitos para a Subconcessão do Algarve onde 

anteriormente este projeto se encontrava previsto para implementação, a melhoria das condições de 

circulação que se reflete nos tempos de percurso, poderá atingir os 19% nos troços onde se prevê a 

construção de variantes, sendo considerado um aspeto fortemente positivo no contexto regional e 

correspondendo a cerca de 2,6 milhões de horas anuais que serão poupadas nas deslocações. 
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Da mesma forma, a uniformização dos perfis transversais e a adoção de medidas específicas traduzir-se-á 

ainda na melhoria global das condições de segurança na EN125 que, aliada à retirada de tráfego dos 

centros urbanos atravessados, resultante da construção de variantes, tem como objetivo a redução global 

em 35% da sinistralidade grave e da sinistralidade geral. 

 

Pode assim concluir-se que o projeto da Circular de Olhão vai assim de encontro aos princípios de melhoria 

das condições de circulação e segurança rodoviária da EN125 e das populações servidas, através da 

criação de uma via circular a norte da cidade de Olhão, eliminando o constrangimento atualmente existente 

na travessia desta cidade, que se efetua através da EN 125 e cujo traçado está já integrado no próprio 

tecido urbano, com visíveis incómodos na qualidade de vida e segurança da população e com tempos de 

percursos para os utentes muito mais elevados e penalizadores da desejada melhoria de circulação que se 

impõe a uma estrada desta natureza.  

 

Com as articulações previstas com a rede viária envolvente ao local haverá também uma melhoria da 

circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária circundante, nomeadamente a ER 2-6, EM 

516-3 e a EN 398 (ligação à A22 – Via do Infante). 

 

Deste modo, a construção da Circular de Olhão, evitando o atravessamento da zona urbana da cidade, 

contribuirá para uma maior fluidez do tráfego de longo curso na EN125 e, por outro lado, melhorará as 

condições de circulação nos percursos locais e pedonais no centro da cidade de Olhão, ao retirar o tráfego 

de passagem do centro da mesma. Melhorará também a circulação na EN125 a nascente de Faro e 

particularmente entre Faro e Olhão, com movimentos diários atualmente muito significativos face ao 

crescimento de Olhão como concelho residencial. 

 

Do ponto de vista da análise comparativa de soluções, não se considera que os impactes da fase de 

exploração sejam diferenciadores, para além dos aspetos já analisados na fase de construção, contribuindo 

ambas para o cumprimento desse objetivo 

 

 

12.4 - ALTERNATIVA ZERO 

A Alternativa Zero, correspondente à não concretização do projeto, implica a manutenção da EN125 na 

travessia da cidade de Olhão com as características atuais, acima descritas, o que do ponto de vista do 

serviço da EN125, da mobilidade regional e da segurança / saúde humana dessa zona da cidade e das 

próprias intenções de ordenamento estratégico se pode considerar como um impacte negativo. 
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12.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Ao nível do ordenamento conclui-se que o projeto está de acordo com os instrumentos de gestão territorial 

em vigor e, sobretudo, faz parte das orientações estratégicas dos planos mais diretamente aplicáveis, pela 

natureza do projeto (PRN) ou relacionados com a gestão do território a nível municipal (PDM) e regional 

(PROT). 

 

O corredor do PDM foi preferencialmente, ou sempre que possível seguido, para o desenvolvimento das 

alternativas de projeto, em particular pela Solução B, saindo do mesmo quando não há corredor livre de 

edificado. A Solução A sendo uma alternativa a esse corredor tem contudo troços que se inserem no 

mesmo. 

 

Esta solução pretendeu ir de encontro ao manifestado pela CM Olhão no anterior procedimento de AIA, que 

considerou que o traçado inicial e que está estabilizado desde 2009, com reserva de corredor em PDM, 

seria o mais favorável. 

 

O projeto está ainda de acordo com as atuais orientações do entendimento entre a IP e a CM Olhão quanto 

à redução das características desta variante, nomeadamente através do aproveitamento da parte das vias 

camarárias existentes e da redução do perfil transversal tipo da estrada a construir, minimizando com isso a 

abertura de novos canais e a afetação de usos, numa zona que é marcada pela ocupação agrícola e áreas 

inseridas em RAN. 

 

No seu desenvolvimento procurou-se também corresponder da melhor forma às restrições impostas pelo 

Plano de Ordenamento do PNRF não fazendo abertura de novos acessos mas usando vias existentes que 

podem ser alargadas e melhoradas, nos termos do n.º 2 do art.º 42 do seu regulamento e já com consulta 

prévia sobre este entendimento à Direção do Parque.  

 

De igual modo se previu a articulação com a rede viária local de forma a que a Circular possa efetivamente 

ser acessível a toda a região a norte da cidade de Olhão, estabelecendo um conjunto alargado de rotundas 

e nomeadamente com estradas mais relevantes (ER 2-6, EM 516-3 e a EN 398 (ligação à A22 – Via do 

Infante)) e melhorando com isso também a circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária 

circundante e o natural efeito de barreira que uma nova via sempre provoca.  

 

Deste modo, a construção da Circular de Olhão, evitando o atravessamento da zona urbana da cidade, 

contribuirá para uma maior fluidez do tráfego de longo curso na EN125 e, por outro lado, melhorará as 

condições de circulação nos percursos locais e pedonais no centro da cidade de Olhão, ao retirar o tráfego 

de passagem do centro da mesma. Melhorará também a circulação na EN125 a nascente de Faro e 
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particularmente entre Faro e Olhão, com movimentos diários atualmente muito significativos face ao 

crescimento de Olhão como concelho residencial. 

 

Assim, os impactes ao nível do ordenamento / orientações estratégicas são considerados positivos de 

magnitude e significância elevadas, em ambas as soluções, tendo lugar com a entrada em 

exploração.  

 

Em termos da afetação dos espaços de uso os impactes iniciam-se com a fase de construção e são 

classificados de negativos, de magnitude moderada, significativos no contexto local, interferindo com 

espaços agrícolas e no seu desenvolvimento, aproximando-se pontualmente de edificado, pela abertura de 

um novo canal ou acentuando o carater das vias existentes às quais se sobrepõe nalguns troços.  

 

Considera-se que do ponto de vista do ordenamento não há diferenças a assinalar entre as 

soluções, pese embora se possa referir que a Solução B se insere praticamente sempre no corredor 

do PDM. Apenas num curto trecho, entre os km 2+900 e 3+100, posiciona-se marginalmente ao corredor do 

PDM, a norte deste, para com isso executar a rotunda B3, na estrada municipal entre Brancanes e o Bairro 

28 de Setembro, em área livre de edificado. 

 

Face às condicionantes presentes no território, as soluções são viáveis, ou porque não há efetivamente 

qualquer afetação / condicionamento decorrente do projeto da Circular (área de servidão do aeroporto de 

Faro, servidões radioelétricas, captações de água, marco geodésico, pontos de água no âmbito do 

PMDFCI), ou porque da sua interferência há a possibilidade de compatibilização por via de restabelecimento 

de infraestruturas (condutas de saneamento e abastecimento de água, gasoduto e linhas elétricas). 

 

No caso das condicionantes legais, como são a RAN (com distribuição generalizada no território), REN e 

ainda as oliveiras, verifica-se que implantação do projeto é possível ao abrigo do interesse público do 

projeto. Com exceção da RAN que abrange cerca de 3/4 do traçado em ambas as soluções e cujos 

impactes se classificam de significativos, todas as restantes condicionantes tem uma afetação reduzida e 

os impactes são não significativos. 

 

Pela Solução B seguir mais o corredor do PDM, tendo também menores afetações de espaços de 

usos e de condicionantes legais, considerou-se como a mais favorável.   

 

Nos quadros seguintes sistematizam-se os impactes considerando os aspetos de ordenamento e de 

condicionantes, nas fases de construção e de exploração. 
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Quadro V. 123 – Classificação de Impactes para o descritor Ordenamento e Condicionantes na Fase de Construção 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Solução A 

Articulação com IGT 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Elevada 

(5) 

Moderado 

(3) 

Não 
Confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

(+) MS 

(23) 

Afetação de espaços de 
uso / PDM 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderado 

(3) 

Moderado 

(3) 
Confinado 

(1) 
Não Minimizável 

(2) 

(-) S 

(20) 

Efeito barreira  
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Afetação RAN 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(3) 

Moderada 

(3) 
Confinado 

(1) 
Não Minimizável 

(2) 

(-) S 

(20) 

Afetação REN 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzido 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Não Minimizável 

(2) 

(-) NS 

(16) 

DPH / Zonas Inundáveis 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Captações 
subterrâneas 

Provável 

(2) 

Temporária 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Afetação oliveiras 
dispersas  

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Moderado 

(3) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(16) 

Rede infraestruturas / 
serviços afetados  

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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(Cont.) 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência 

Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso Afetado 
/ Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização 

Significado 

Solução B 

Articulação com IGT 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Elevada 

(5) 

Moderado 

(3) 

Não 
Confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

(+) MS 

(23) 

Afetação de espaços de 
uso / PDM 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Moderado 

(3) 
Confinado 

(1) 
Não Minimizável 

(2) 

(-) S 

(18) 

Efeito barreira  
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Afetação RAN 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(3) 

Moderada 

(3) 
Confinado 

(1) 
Não Minimizável 

(2) 

(-) S 

(20) 

Afetação REN 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzido 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Não Minimizável 

(2) 

(-) NS 

(16) 

DPH / Zonas Inundáveis 
Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Captações 
subterrâneas 

Provável 

(2) 

Temporária 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Afetação oliveiras 
dispersas  

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Moderado 

(3) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(16) 

Rede infraestruturas / 
serviços afetados  

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 124 – Classificação de Impactes para o descritor Ordenamento e Condicionantes na Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Funcionamento da 
nova infraestrutura no 
âmbito dos planos de 
ordenamento em vigor 
/ melhoria do serviço 
prestado pela EN125 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Elevada 

(5) 

Moderada 

(3) 

Não 
confinado à 
instalação 

(3) 

Minimizável 

(1) 

(+) MS 

(23) 

Melhoria segurança e 
saúde humana cidade 
Olhão /envolvente 
EN125 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(3) 

Elevada 

(5) 
Confinado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(+) S 

(21) 
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13 - PATRIMÓNIO  

13.1 - METODOLOGIA 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio 

localizado exclusivamente na área de projeto. Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a 

partir da relação existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de 

afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial. 

 

13.1.1 - CARATERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores essenciais, como a 

natureza do impacte e a incidência de impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte e 

o tipo de ocorrência. 

Quadro V. 125 – Natureza de Impacte 

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 

Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro V. 126 – Incidência de Impacte 

Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial (faixa de expropriação do terreno). 

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

 

Quadro V. 127 – Duração de Impacte 

Permanente Quando o impacte é permanente. 

Temporário Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte. 

 

Quadro V. 128 – Tipo de Ocorrência 

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte. 

 

Quadro V. 129 – Dimensão Espacial 

Local Quando há impacte local. 

Regional Quando há impacte na regional. 

Nacional ou supra-regional Quando há impacte nacional ou supra-regional. 

Nulo  
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Quadro V. 130 – Reversibilidade 

Reversível Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 

Nulo  

 

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de impacte 

associados a uma empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na 

ocorrência patrimonial. 

 

Quadro V. 131 – Agentes de impacte 

Escavação do solo 

Abertura de valas 

Desmatação do terreno 

Terraplanagem da superfície do solo 

Aterro da superfície do solo 

Áreas de depósito sobre a superfície do solo 

Empréstimo de inertes 

Abertura de pedreira 

Abertura de acessos 

Alargamento de acessos existentes 

Circulação de maquinaria 

Implantação de estaleiro 

 

 

13.1.2 - VALOR DE IMPACTE PATRIMONIAL 

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes previstos 

para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes 

patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas. 

 

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de Afetação e o 

Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico conforme os Quadros 28 e 29. 

 

O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula:  

(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada) /2]. 
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Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da afetação prevista a 

determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de 

minimização a implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada incidência 

patrimonial. 

 

O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área Afetada, de 

forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele 

que depende a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os valores são as 

duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja exagerado neste índice, o resultado da sua 

soma é dividido por dois. 

 

Quadro V. 132 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico 

Máxima 5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 

 

Quadro V. 133 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico 

Total 100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 

Nenhuma 0 0 

 

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacto Patrimonial mais 

baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o 

Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte Patrimonial, têm 

as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os valores correspondentes à Classe E de Valor 

Patrimonial. 

 

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma Classe de Impacte 

Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacto. 
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Quadro V. 134 – Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5 

Muito reduzido E <2,5 

 

 

13.2 - ANÁLISE DE IMPACTES PATRIMONIAIS 

Os trabalhos realizados no âmbito deste descritor de Património (levantamento de informação bibliográfica e 

prospeções arqueológicas) revelaram a existência de 20 ocorrências na área de incidência deste projeto, 

que se repartem da seguinte forma pelas 2 soluções em estudo: 

 

 Solução A: 

• Área de impacte direto: 4 ocorrências patrimoniais (n.º 3, n.º 12, n.º 14 e n.º 18). 

• Área de impacte indireto: 7 ocorrências patrimoniais (n.º 2, n.º 4, n.º 5, n.º 16, n.º 17, n.º 19 e 

n.º 20). 

• Área de impacte nulo: 4 ocorrências patrimoniais (n.º 6, n.º 9, n.º 10, n.º 11) 

 

Na área de impacte direto da Solução A existem 15 ocorrências patrimoniais inventariadas, das 

quais 4 têm potenciais impactes negativos diretos previstos, por ação das tarefas de desmatação, 

escavação e terraplenagem do solo (agentes de impacte): n.º 3 (Terraços de Bela Mandil), n.º 12 (Quinta do 

Calhau 2), n.º 14 (Quinta do Major 1) e n.º 18 (Piares 1). 

 

 Solução B: 

• Área de impacte direto: 4 ocorrências patrimoniais (n.º 3, n.º 5, n.º 17, n.º 18). 

• Área de impacte indireto: 7 ocorrências patrimoniais (n.º 1, n.º 8, n.º 11, n.º 13, n.º 16, n.º 19 e 

n.º 20). 

• Área de impacte nulo: 4 ocorrências patrimoniais (n.º 7, n.º 10, n.º 14 e n.º 15). 

 

Na área de impacte direto da Solução B existem 15 ocorrências patrimoniais inventariadas, das 

quais 4 têm potenciais impactes negativos diretos previstos, por ação das tarefas de desmatação, 

escavação e terraplenagem do solo (agentes de impacte): n.º 3 (Terraços de Bela Mandil), n.º 5 (Bela 

Mandil 4), n.º 17 (Casinha da Glória) e n.º 18 (Piares 1). 
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Quadro V. 135 – Valor de Impacte Patrimonial das Ocorrências Inventariadas nas Soluções A e B 

 
Solução a Solução B 

Impacte 
Dist.Limite Dist.Limite 

N.º Designação Trecho Km Dist (m) Km Dist (m) Valor de Impacte 
Patrimonial 

Classe de Valor 

Patrimonial 

1 Bela Mandil 3 1 0.126 > 100 0+149 12 --- --- 

2 Bela Mandil/Belamandil 1 0+058/344 11 0+063/0+366 > 100 --- --- 

3 Terraços de Bela Mandil 1 0+700/0+969 0 0+700/0+969 0 28,89 C 

4 Quinta de Bela Mandil 1 0+532 33 0+544 > 100 --- --- 

5 Bela Mandil 4 1 1+067 18 0+971 0 12,5 D 

6 Belo Monte de Cima 2 1+569 92 1+539 > 100 --- --- 

7 João de Ourém 1 2 1+987 > 100 1+845 72 --- --- 

8 João de Ourém 2 2+176 > 100 1+982 23 --- --- 

9 Arrochela 1 2 2+376 60 2+032 > 100 --- --- 

10 Arrochela 2 2 2+525 67 2+352 54 --- --- 

11 Quinta do Calhau 1 2 2+885 66 2+615 (v) 41 --- --- 

12 Quinta do Calhau 2 3 3+127/3+258 0 2+822/3+050 > 100 12,21 D 

13 Quinta do Major 2 3 3+515 > 100 3+282 2 --- --- 

14 Quinta do Major 1 3 3+756/3+858 0 3+488/3+611 52 12,75 D 

15 Quinta do Major 3 3 3+933 > 100 3+691 85 --- --- 

16 Cemitério de Olhão 3 5+000 37 4+500 (v) 29 --- --- 

17 Casinha da Glória 4 5+160 (AB3) 6 4+739/4+772 0 12,75 D 

18 Piares 1 4 5+535/5+577 0 5+100/5+150 0 11,53 D 

19 Piares 2 4 5+629 4 5+208 (v) 4 --- --- 

20 Piares 4 6+137 18 5+699 15 --- --- 
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A conclusão mais importante recolhida na análise de impactes consiste na existência do mesmo número de 

potenciais impactes negativos diretos (4 registos) e indiretos (7 registos) nas duas soluções. 

 

13.3 - AVALIAÇÃO COMPARATIVA DAS SOLUÇÕES 

Com a finalidade de comparar de forma eficaz as 2 soluções em estudo, os traçados foram divididos em 4 

trechos, uma vez que entre elas existem três zonas de possível articulação entre si, por via de ligações que 

se estabeleceram: 

 

• Trecho 1: desde o início do projeto, nas proximidades do km 111+500 da atual EN125 (rotunda de 

Torrejão) até ao final da Lig. A-B-1 (km 1+297) e Lig. B-A-2 (km 1+281); 

• Trecho 2: desde o final da Lig. A-B-1 (km 1+297) e Lig. B-A-2 (km 1+281) até ao final da Lig. A-B-2 

(km 2+990) e Lig. B-A-3 (km 2+708); 

• Trecho 3: desde o final da Lig. A-B-2 (km 2+990) e Lig. B-A-3 (2+708) até ao início da Lig. A-B-3 

(km 5+084) e Lig. B-A-4 (km 4+550); 

• Trecho 4: desde o início da Lig. A-B-3 (km 5+084) e Lig. B-A-4 (km 4+550) até ao final do projeto 

(km 6+144 da Solução A e km 5+708 da Solução B). 

 

Conforme se pode observar no Quadro 34, a dispersão das ocorrências pelos trechos demonstra resultados 

muito idênticos entre as 2 soluções em estudo, sendo as comparações inclusivas. 

 

Quadro V. 136 – Distribuição das Ocorrências Patrimoniais das Soluções A e B pelos Trechos de análise 

 Solução A Solução B 

Trecho 1 4 3 

Trecho 2 4 4 

Trecho 3 3 4 

Trecho 4 4 4 

Total 15 15 

 

Contudo, a distribuição das ocorrências patrimoniais com potenciais impactes negativos pelos 4 trechos já 

introduz resultados mais objetivos: 
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Quadro V. 137 – Distribuição das Ocorrências Patrimoniais com Potenciais Impactes Negativos Diretos pelos 
Trechos de Análise 

 Solução A Solução B 

Trecho 1 1 (n.º 3) 2 (n.º 3 e n.º 5) 

Trecho 2 0 0 

Trecho 3 2 (n.º 12 e n.º 14) 0 

Trecho 4 1 (n.º 18) 2 (n.º 17 e n.º 18) 

 

Após a leitura da distribuição dos potenciais impactes patrimoniais negativos pelos 4 troços em estudo, o 

corredor menos prejudicial para o Factor Património é o seguinte: Troço 1 - Solução A (1 registo); 

Troço 2 – Solução A ou Solução B (sem ocorrências com potenciais impactes negativos); Troço 3 – 

Solução B (0 registos); Troço 4 – Solução A (1 registo). 

 

De realçar contudo que no Trecho 1, o Sítio n.º 5 (forno de cal), de valor patrimonial reduzido, identificado 

no anterior procedimento de AIA, não foi localizado no âmbito da atual prospeção, pelo que terá sido 

destruído e assim o efetivo impacte poder ser efetivamente nulo. 

 

13.4 - ALTERNATIVA ZERO 

A Alternativa Zero mantém a situação atual. 

 

13.5 - SÍNTESE DE IMPACTES. CONCLUSÕES 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projeto demonstraram a 

existência de 20 sítios com valor patrimonial na área de incidência do projeto. Apesar do valor patrimonial 

dos locais identificados na área de afetação negativa direta (4 unidades em cada solução proposta), não 

existem motivos para condicionar este projeto, desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras 

preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na 

fase de exploração serão nulos. 

 

Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de empreitada proposta 

para análise sendo os impactes globalmente não significativos. 

 

Em termos da avaliação das alternativas, e tendo em conta os trechos de análise a Solução A revela-se 

mais favorável nos Trechos 1 e 4, sendo exceção o Trecho 3. No Trecho 2, as alternativas são equivalentes. 

De referir contudo que, sendo o número de sítios igual entre as soluções, a opção é indiferente, tanto mais 

que para todos os sítios de interesse, o seu valor patrimonial é reduzido e só num caso o valor é médio e 

comum a ambas as soluções 
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Quadro V. 138 – Classificação de Impactes para o Descritor Património na Fase de Construção Fase de Exploração 

Impacte Probabilidade 
de Ocorrência Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 
Recurso 
Afetado / 

Sensibilidade 
Ambiental da 
Área Afetada 

Escala Capacidade de 
Minimização Significado 

Solução A / Solução B 

Sítios de interesse 
patrimonial afetados 

Provável 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzido 

(1) 

Reduzido 

(1) 
Localizado 

(1) 
Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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14 - IDENTIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES INDUTORAS DE RISCO AMBIENTAL 

14.1 - METODOLOGIA 

No presente ponto apresenta-se uma identificação e avaliação dos riscos ambientais e humanos associados 

ao projeto em avaliação, considerados como situações específicas que decorram da ocorrência de um 

acidente e que tenham eventualmente consequências negativas em termos ambientais e/ou danos 

humanos em indivíduos presentes no exterior. 

 

Ao longo do estudo foram identificados os impactes das principais ações do projeto, que correspondem aos 

riscos mais correntes das fases de construção e exploração do projeto, que sendo riscos correntes, não 

serão retomados na presente análise. 

 

Neste ponto serão assim postos em evidência os riscos que, correspondendo a ocorrências mais raras, têm 

uma magnitude mais significativa ou que, sendo mais específicos do presente projeto, justificam ser postos 

em evidência. 

 

A presente análise foi desenvolvida para a fase de construção e para a fase de exploração do projeto tendo 

em conta, em cada uma das fases, quais as atividades ou ocorrências que poderão conduzir a danos 

ambientais e/ou humanos externos. 

 

Assim, para a fase de construção, começou por identificar-se as ações de projeto suscetíveis de induzir 

riscos ambientais e/ou humanos, seguida da respetiva análise e identificação das medidas implementadas 

para redução da sua probabilidade de ocorrência. 

 

Quanto à fase de exploração, procedeu-se a uma análise em termos de potenciais danos ambientais e 

humanos externos, na sequência de acidentes rodoviários graves ou eventual incidência de incêndios, 

devido à passagem de viaturas em zonas com uma envolvente mais arborizada, que é todavia uma situação 

escassa e que para a zona é de perigosidade de incêndio baixa a muito baixa no PMDFCI. 

 

Nesta análise foi tida em consideração a sensibilidade da ocupação do solo na envolvente do traçado, 

nomeadamente, com presença de áreas florestais e, em termos antropogénicos, a proximidade a áreas 

urbanas / industriais.  

 

Na sua sequência são recomendadas algumas medidas para redução dos riscos associados à fase de 

exploração do projeto.  
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14.2 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

14.2.1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS ESPECIAIS TÍPICOS 

A identificação dos riscos associados à fase de construção do projeto tem como base as ações de projeto 

suscetíveis de induzir diferentes tipologias de acidentes. 

 

Os diferentes fatores de risco e suas causas, em termos gerais e de acordo com as ações da fase de 

construção, podem ser sistematizados conforme o indicado no Quadro V. 139. 

 

Quadro V. 139 – Riscos Associados à Fase de Construção 

Ações de Projeto Causas Riscos 

Alterações na morfologia 
/ taludes de aterro e 
escavação 

Instabilidade das formações geológicas; 

Aumento do escoamento superficial. 
Riscos geomorfológicos relacionados com 
ravinamento e deslizamento de vertentes 

Restabelecimentos das 
vias existentes / 
alargamento de vias 
existentes, construção de 
rotundas e passagens 
inferiores  

Alteração das condições de segurança da 
circulação rodoviária e pedonal; 

Não cumprimento de condições de segurança, 
como sinalização e informação sobre a 
atividade; 

Circulação de tráfego de pesados e 
movimentação de máquinas. 

Acidentes rodoviários nas vias existentes. 

Implantação e 
funcionamento de 
estaleiros 

Presença de máquinas e de equipamentos, uso 
de materiais potencialmente contaminantes, 
podendo ocorrer o seu derrame. 

Contaminação dos solos e das linhas de água. 

Transporte de materiais 
e movimentação de 
terras 

Movimentação de terras acarretando o aumento 
eventual de sólidos nas linhas de água. 

Contaminação dos solos e das linhas de água; 
Obstrução dos leitos dos cursos de água com 
riscos temporários para a ecologia. 

 

Nos pontos seguintes faz-se uma discussão de cada um destes aspetos apresentando-se uma síntese de 

eventuais medidas de minimização. 

 

 

14.2.1.1 - ALTERAÇÕES NA MORFOLOGIA 

Face à constituição litológica dos materiais ocorrentes e às características geométricas dos taludes a criar 

com a implementação da circular, de reduzida altura, os riscos associados à morfologia são, em geral, 

reduzidos e facilmente controláveis. 

 

Os fenómenos de deslizamento são situações possíveis de ocorrer quando os materiais não tenham sido 

devidamente compactados, ou quando o tipo de drenagem utilizada for insuficiente ou se verificar 

inexistência de coberto vegetal. Podem ocorrer ainda situações de sulcagem e ravinamento devido à 

escorrência das águas superficiais. 
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No entanto, tendo em conta as características geológicas e hidrogeológicas dos terrenos, foi adotada no 

projeto uma geometria para os taludes de aterro e de escavação adequada, que garante estabilidade (1/1,5 

(V/H)). 

 

Com o objetivo de evitar o ravinamento provocado pela circulação das águas superficiais, uma das 

preocupações será também o revestimento vegetal dos taludes como forma de aumentar a sua 

consolidação e reduzir situações de ravinamento desencadeadas, essencialmente, pela precipitação a que 

o talude estará sujeito. 

 

Conclui-se, assim, que o projeto contempla a implementação de medidas para redução desta tipologia de 

riscos, não se identificando zonas de riscos especiais que alterem os aspetos já identificados na avaliação 

de impactes e que ponham em causa as áreas habitadas próximas à via. 

 

Deste modo não se identificam riscos geomorfológicos invulgares, pelo que as medidas de projeto adotadas 

conferem às situações de risco existentes uma magnitude reduzida que não justifica uma avaliação mais 

detalhada. 

 

 

14.2.1.2 - ALTERAÇÕES DA REDE VIÁRIA PARA ARTICULAÇÕES COM A CIRCULAR (ALARGAMENTO 

DE VIAS, CONSTRUÇÃO DE ROTUNDAS E PASSAGENS INFERIORES) 

Os riscos decorrentes de alterações introduzidas nas vias existentes durante o período de construção 

dependem da forma como são efetuados e, em especial, das medidas adotadas em termos de segurança e 

sinalização e do comportamento do tráfego envolvido na obra. 

 

Estas alterações decorrem do aproveitamento e alargamento de estradas e caminhos existentes, no início e 

fim do projeto, da construção de rotundas para a articulação com as principais vias interferidas e ainda de 

passagens inferiores (PI) para o restabelecimento de vias interferidas de menor importância e apenas na 

Solução A. 

 

Em geral todas as medidas de minimização típicas destas perturbações estão devidamente 

regulamentadas, correspondendo sinteticamente por aplicação ao caso concreto: 

 

• A sinalização na rede viária intercetada e utilizada para acesso à obra, mediante painéis 

informativos, nas áreas afetadas pela construção e criadas as condições que reduzam as situações 

de perigo; 
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• A identificação de percursos alternativos criados pela construção das PI1A, PI2A e PI3A, na  

Solução A, com o objetivo de desviar o tráfego das áreas em construção, e que deverão ser 

divulgados localmente e devidamente sinalizados; 

• A programação de obra adequada, sua sinalização e identificação de eventuais percursos 

alternativos, aquando da construção das rotundas em qualquer uma das soluções, em particular 

quando envolver a construção / adaptação da rotunda na EN125, no início dos traçados, da  

rotunda B2 ou A1 com a EN2-6 e ainda da rotunda B5 ou A3 com a Estrada de Quelfes; 

• Implementar, sempre que necessário, a sinalização vertical e horizontal (colocação de semáforos e 

sinais limitadores de velocidade, marcação de separadores e de Ilhéus na faixa de rodagem, etc.), 

ajustando também a já existente nas vias restabelecidas; 

• A colocação de vedações e sinalização de proteção em todos os locais da zona afeta à obra que 

ofereçam perigo para a população local e sempre que necessário, resguardos laterais para a 

proteção contra quedas nos acessos pedonais localizados na área afeta à obra, caso da zona junto 

às habitações próximas à via: 

- Solução A: A EN125, junto à Rotunda A0 a construir no início do projeto; km 1+200 / 1+800, na 

envolvente à Rotunda A1; km 2+250, devido a habitação junto ao talude e que não se encontra 

murada; km 3+650, devido a edificado agrícola próximo que se deduz com utilização diária;  

km 4+100, devido a uma oficina automóvel próxima; km 4+980, devido a habitação junto ao 

talude; km 5+300 / 5+600, devido a habitações próximas aos taludes; 

- Solução B: EN125, junto à Rotunda B0 a construir por adaptação da rotunda do Torrejão 

existente; km 0+100 / 0+550, devido a habitações do lado direito da estrada de Bela Mandil a 

adaptar e ainda de uma habitação do lado esquerdo; l, 1+100 / 1+600, devido a habitações do 

lado esquerdo da estrada de Bela Mandil a adaptar; km 2+450, devido a habitação próxima e 

respetivo acesso interferido; km 3+450 / 3+500, devido a edificado agrícola e habitacional (?) 

próximo; km 4+500 / 4+600, devido a duas habitações próximas ao talude e ainda ao acesso 

de uma delas ser interferida; km 3+850 / 3+950, devido a habitações próximas ao talude;  

km 5+250 / 5+350, devido a habitações adjacentes em troço de via a adaptar para instalação 

da Circular. 

• Conferir especial atenção à circulação de todos os veículos pesados de apoio à obra na via pública, 

visando a redução da sua circulação junto às áreas adjacentes à obra com usos sensíveis, bem 

como a programação e a articulação dos sentidos de circulação das saídas com a circulação 

rodoviária e pedonal. 

Com a adoção destas medidas e de outras mais específicas que sejam identificadas na fase de gestão e 

acompanhamento da obra, prevêem-se que os riscos desta componente sejam moderados. 
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14.2.1.3 - ESTALEIROS, FRENTES DE OBRA E AÇÕES DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção nos estaleiros e nas frentes de obra poderão ocorrer eventuais 

contaminações acidentais, decorrentes do derrame acidental de substâncias poluentes, originando a 

contaminação dos solos e dos recursos hídricos superficiais. 

 

No estudo e em várias áreas temáticas foram identificadas as zonas mais sensíveis, que correspondem às 

zonas de uso agrícola (km 0+000 / 0+300; km 1+200 / 1+800; km 3+200 / 3+300; km 3+400 / 3+500;  

km 3+900 / 4+100; km 4+200 / 5+000; km 5+500; km 5+800 / 5+900, na Solução A e km 2+80 7 3+200;  

km 3+500 / 3+900; km 4+900 / 5+000, na Solução B). 

 

Face à sensibilidade destas zonas, deve assim proceder-se à escolha criteriosa da localização dos 

estaleiros, evitando esta tipologia de áreas mais sensíveis, e adotando todos os cuidados de segurança e 

funcionamento exigidos na lei em relação à laboração dos estaleiros e utilização de maquinaria. 

 

As medidas de minimização estarão assim muito dependentes de uma boa gestão ambiental e da formação 

de trabalhadores envolvidos na obra, que deverá ter como aspetos essenciais: 

− Os procedimentos ambientais a executar nas diversas fases de obra, com especial ênfase para as 

atividades a realizar, sua importância e consequências ambientais do não cumprimento dos 

mesmos; 

− Sensibilização dos trabalhadores para o controlo da produção de resíduos, alertando para o destino 

final adequado dos mesmos, e assegurando que se evitará o espalhamento indiscriminado de 

resíduos pelos locais de obra; 

− Sensibilização para as consequências graves decorrentes de derrames acidentais de combustível e 

óleo, alertando para os cuidados a ter aquando das operações de manutenção de maquinaria e 

veículos afetos à obra. 

 

14.3 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

Em relação ao tráfego rodoviário os riscos estão em geral associados a acidentes ou à eventual incidência 

de incêndios, florestais na envolvente e passagem de viaturas na Circular. 

 

Quanto aos acidentes rodoviários, estes podem ser originados por várias causas, onde se incluem as 

abaixo identificadas.  
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• As humanas (condução, velocidade de circulação); 

• As relacionadas com o veículo em termos das suas condições técnicas e forma de 

acondicionamento e transporte de cargas; 

• As relacionadas com a própria infraestrutura rodoviária em termos da manutenção das suas 

características de exploração e segurança: pavimento em boas condições, sinalização vertical e 

horizontal, etc.; 

• As condições atmosféricas existentes que se podem apresentar desfavoráveis em termos de 

alguns meteoros, como precipitações intensas com riscos de provocar aquaplanagens e despistes 

e nevoeiros que diminuem a visibilidade. 

 

Entre estas causas, as falhas humanas são em geral as que mais contribuem para a ocorrência de 

acidentes, nomeadamente pela velocidade de circulação excessiva, ultrapassagens irregulares, etc. 

 

Relativamente ao traçado, as características geométricas favoráveis, nomeadamente de um perfil 

longitudinal com inclinações reduzidas permitem uma contribuição positiva para a redução dos riscos 

associados à própria infraestrutura. 

 

A manutenção em boas condições do pavimento, da sinalização e das guardas de segurança contribuem 

igualmente para a redução do risco de acidentes. 

 

Relativamente à influência das condições meteorológicas, a caracterização efetuada permitiu identificar a 

reduzida ocorrência de nevoeiros ou de elevada precipitação que podem gerar condições mais difíceis para 

a circulação rodoviária, nomeadamente pela diminuição da visibilidade, e que se consideram riscos 

potencialmente reduzidos. 

 

Deste modo, quer as características da estrada, quer as condições morfológicas e ambientais da envolvente 

permitem concluir que os riscos próprios não apresentam qualquer elemento específico que os diferencie 

nesta componente. 

 

Quanto aos riscos de incêndio, a circulação rodoviária pode potenciar na envolvente um acréscimo devido a 

ações de negligência ou acidente ou então ser afetada por esta envolvente de natureza florestal e incêndios 

que nela possam deflagrar. 
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O Decreto Regulamentar n.º 55, de 18 de dezembro de 1981 Revogado pelo artigo 34º do Decreto-Lei  

n.º 156/2004, de 30 de junho, estabelece a zonagem do continente segundo o grau de risco de incêndio, 

agrupando as manchas florestais em classes correspondentes a diversos graus de sensibilidade ao fogo: 

• Classe I – Extremamente Sensível; 

• Classe II – Muito Sensível; 

• Classe III – Sensível; 

• Classe IV – Pouco Sensível. 

As situações de ocupação e uso existentes na envolvente onde predominam as zonas agrícolas, definem 

que na envolvente as classes de sensibilidade são a Classe IV, pouco sensível. Além disso, o PMDFCI 

classifica também a perigosidade de incêndio na zona de projeto (ver cartografia no ANEXO 8 do Tomo 3 – 

Anexos), de baixa a muito baixa. 

 

Os riscos podem ser assim considerados reduzidos, com a aplicação de medidas normais de tratamento de 

taludes e limpeza regular, de modo a evitar a existência de vegetação seca que constitua contínuos de 

propagação nos períodos secos, em especial na envolvente de pinhal e matos (km 0+300 / 1+200;  

km 5+100 / 5+200; km 5+500 / 5+700, na Solução A e km 1+200 / 2+200, na Solução B). 

 

Nesse sentido, deverão ser implementadas as ações de controlo de vegetação previstas pela IP, 

nomeadamente nos Contratos de Conservação Corrente.  

 

 

14.3.1 - TRÁFEGO DE MATERIAIS PERIGOSOS 

Para além da avaliação feita aos riscos associados ao tráfego, os riscos mais relevantes poderão ter origem 

no transporte de mercadorias tóxicas ou perigosas que em caso de acidente poderão dar origem a 

consequências ambientais mais significativas. 

 

O Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, com a nova redação 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 391 B /2007 de 24 de dezembro e retificada pela Declaração de Retificação 

n.º 5-B/2008, de 11 de fevereiro, enumera quais as mercadorias perigosas que são excluídas do transporte 

nacional por estrada e quais as que são admitidas sob determinadas condições. 

 

Os principais riscos associados compreendem a fuga ou derrame de substâncias tóxicas, o incêndio e 

explosão, podendo originar contaminação dos solos e do meio hídrico ou a libertação de nuvens tóxicas. 
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A gravidade das consequências ambientais depende da sensibilidade da envolvente ao local do acidente, e 

em que os principais fatores de vulnerabilidade correspondem a: 

• Locais adjacentes onde se verifique ocupação humana, podendo neste caso ocorrer afetações 

diretas, como perdas materiais e humanas, e indiretas, como contaminação da qualidade do 

ambiente.  

• Neste aspeto, as zonas do traçado apresenta localizadamente este tipo de situações pela reduzida 

proximidade de áreas urbanas, embora, o trecho inicial da Solução B, que se realiza sobre vias 

existentes e com habitação adjacente seja de maior risco; 

• Locais com cultivo agrícola podendo ocorrer a contaminação dos solos e das culturas.  

• Neste caso, são as parcelas agrícolas e de pomar de regadio já antes identificadas que se 

apresentam em situação mais sensível. 

O facto do alargamento agora em projeto se desenvolver num traçado em planta com raios de curvatura que 

respeitam os valores mínimos de segurança proporciona condições de circulação favoráveis à minimização 

de riscos. 

 

As medidas para a redução de riscos passam assim também pelo cumprimento da regulamentação 

específica no que se refere ao transporte de matérias perigosas, assim como no cumprimento das regras de 

circulação rodoviária e de manutenção das condições da plataforma da via. 

 

Deve ser assegurado pela IP e entidades envolvidas na proteção civil, o plano de emergência à via em 

projeto, assegurando os adequados meios de comunicação e de emergência e estabelecendo as tarefas a 

executar por cada entidade para no caso de acidentes, envolvendo veículos de transporte de substâncias 

perigosas. 

 

Deste modo, considera-se que os riscos associados a este aspeto são moderados. 

 

A construção da Circular e face à atual situação da EN125 no interior da cidade de Olhão constituirá aliás 

uma significativa melhoria nas atuais condições de circulação e no serviço que presta o que será um 

contributo para a redução de riscos, melhorando as condições de segurança de circulação dos utentes e 

populações envolventes à via. 

  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

577

 

15 - IMPACTES CUMULATIVOS 

Neste ponto realiza-se uma análise dos potenciais impactes cumulativos do projeto. 

 

Entende-se por impacte cumulativo o impacte, direto ou indireto, do projeto ao qual se adicionam outros 

impactes, diretos ou indiretos, de outros projetos ou ações (passados, existentes ou razoavelmente 

previsíveis no futuro). 

 

Neste sentido, entende-se como projetos ou ações, cujos impactes devem ser adicionados aos impactes 

decorrentes do projeto em avaliação, os seguintes: 

 
− a rede rodoviária principal existente na envolvente, composta pelo próprio traçado da EN125 

existente e municipal / local; 

− o conjunto da EN125 entre Vila do Bispo e Vila Real Santo António. 

 

 

15.1 - METODOLOGIA GERAL 

Genericamente, pode-se considerar que a identificação e avaliação dos impactes cumulativos decorrem da 

necessidade de estudar e compreender quais os efeitos de ações associadas a diferentes projetos, ao 

longo do espaço e do tempo que, individualmente, podem até ser pouco representativos em termos de 

impacte, mas que coletivamente, tornam-se significativos.  

 

Constitui orientação importante deste tipo de análise, que esta se centre nos recursos, nos ecossistemas ou 

nas comunidades humanas suscetíveis de serem afetados ou não pelo projeto. 

 

Assim, entende-se constituir base importante da análise o conhecimento adquirido sobre as características 

da zona, traduzido na situação atual do ambiente, assim como das características do presente projeto, que 

possibilitou a identificação dos seus componentes sensíveis e/ou relevantes. 

 

A área de análise centra-se fundamentalmente na zona onde os projetos / infraestruturas são espacialmente 

convergentes. Contudo para alguns descritores a área poderá ser mais alargada. 
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15.2 - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

Conforme já referido anteriormente, o projeto desenvolve-se na envolvente noroeste/norte/nordeste da 

cidade de Olhão, em espaços que mantêm características de ruralidade peri-urbana, com espaços agrícolas 

em produção ou incultos, mas em que se verifica também a ocorrência de dinâmicas de expansão periférica 

do centro urbano, sobretudo na função habitação, primária ou secundária (urbanizações ou espaços de 

moradias dispersas, alguns espaços empresariais e equipamentos), bem como pequenos aglomerados de 

matriz rural (Brancanes, Piares) com uma estrutura de dispersão estruturada ao longo das rodovias. 

 

O traçado da futura Circular de Olhão, inserido nesta malha, contorna por norte a área urbana de Olhão, 

onde atualmente se desenvolve a EN125, inserida no próprio tecido urbano 

 

Ambas as soluções em estudo atravessam esta zona que é assim de características agrícolas com uma 

ocupação urbana e dispersa, num espaço de polarização direta do centro urbano de Olhão, onde subsistem 

dinâmicas importantes ao nível da atividade agrícola. Toda a zona é atravessada por uma densa rede de 

estradas e caminhos municipais, algumas delas com desenvolvimento aproximadamente radial em relação 

à cidade de Olhão (caso da EN2-6, EM516-3, e Estrada de Quelfes) e muitas outras, de menor importância, 

que possibilitam as acessibilidades mais locais. 

 

Os principais impactes que decorrem da presença de todas estas infraestruturas são identificáveis no geral 

como tendo impactes negativos em termos da ocupação do solo e alteração do seu uso, do ruído e dos 

efeitos visuais e riscos de colisão/mortalidade da fauna e de fragmentação de habitats, e impactes positivos 

ao nível das acessibilidades, desenvolvimento socioeconómico, possibilidade de instalação de novas 

atividades e habitação, criação de emprego, funcionando como suporte à atividade humana. 

 

Todas estas intervenções concorrem assim para efeitos cumulativos de sinal contrário. Por um lado, 

considera-se como potencialmente positivo as acessibilidades e a melhoria da circulação na zona, 

contribuindo para o seu desenvolvimento socioeconómico e apoiando as várias atividades existentes ou em 

desenvolvimento, nomeadamente as de cariz industrial / empresarial e as turísticas. 

 

Por outro lado e destes projetos, ocorre uma artificialização do território e desta atratividade à instalação de 

novas atividades pela melhoria de acessibilidade e das condições de funcionamento, poderá haver também 

um aumento da área urbanizada. 
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Deste modo, aos impactes que resultam da presença e funcionamento das infraestruturas viárias existentes, 

adicionam-se os decorrentes do presente projeto, que em conjunto promoverão uma acessibilidade mais 

adequada no concelho e na região e sobretudo uma melhoria da circulação, que se fará sentir a nível da 

própria EN125, na travessia de Olhão, o que terá reflexos no funcionamento geral e nível de serviço desta 

via, mas também nos percursos locais e pedonais no centro da cidade de Olhão, ao retirar o tráfego de 

passagem do contro da mesma (a Circular de Olhão captará cerca de 44% dos veículos ligeiros que 

circulam na EN125 e 65% dos veículos pesados, sendo que o restante tráfego provirá das vias municipais 

concorrentes). 

 

Prevê-se uma maior articulação da via de nível superior (futura Circular de Olhão) com a rede viária local, 

através de um número alargado de rotundas com as estradas mais relevantes (ER2-6, EM516-3 e EN398), 

que por se constituírem como radiais face à cidade, melhorarão a circulação viária entre o centro de Olhão e 

a zona a norte desta. 

 

Também se poderia esperar um efeito cumulativo ao nível do aumento dos níveis de ruído ambiente, 

qualidade do ar e de alteração visual da área, pelo aumento da artificialização do espaço. É contudo de 

revelar que a nível do ruído e do incómodo para a população haverá uma atenuação dos impactes na 

cidade de Olhão com a transferência de tráfego para a Circular. 

 

Os fatores ecológicos sobre os quais pode também haver um efeito cumulativo, ao nível do efeito 

barreira/exclusão e fragmentação de habitats, serão pouco relevantes, já que a área de projeto e envolvente 

alargada encontra-se já amplamente fragmentada por diversas infraestruturas lineares, das quais as mais 

importantes têm soluções minimizadoras desses impactes, com passagens hidráulicas. 

 

Para sul da EN125 mantém-se uma importante área de conservação da natureza em equilíbrio com as 

atividades económicas e o seu uso pela população, que é a Ria Formosa. 

 

 

 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

580

 

16 - AVALIAÇÃO GLOBAL DE ALTERNATIVAS 

16.1 - INTRODUÇÃO 

Neste capítulo procede-se à avaliação global e integrada das alternativas de traçado consideradas na 

análise ambiental efetuada anteriormente, em cada área temática.  

 

Essa análise e, para os descritores com afetações territoriais, foi feita de forma parcelar pelos 4 trechos em 

que se subdividiu o projeto, de forma a tornar mais objetiva e simplificada a análise dos impactes das 

Soluções alternativas propostas (A e B) e o facto de elas se poderem conjugar entre si, que a basear-se na 

combinação integral dos traçados conduz a 16 combinações possíveis, situação que é de difícil perceção 

quanto à sua constituição e à razão das diferenças que as combinações apresentem entre si, 

nomeadamente em termos da localização territorial dos impactes.  

 

Na síntese que a seguir se faz, conclui-se assim sobre os trechos e as suas escolhas e em função da 

conclusão em cada um deles, procede-se à identificação do traçado globalmente mais favorável, que pode 

corresponder assim ao traçado integral de uma das soluções ou a uma combinação de soluções entre si.  

 

 

16.2 - SÍNTESE DAS CONCLUSÕES DE CADA DESCRITOR AMBIENTAL PARA A ESCOLHA DA 

ALTERNATIVA MAIS FAVORÁVEL 

GEOLOGIA 

Face à avaliação realizada assume-se como diferenciador entre as soluções, as alterações permanentes na 

morfologia, relacionadas com os principais aterros e escavações previstas e o balanço global de terras 

associado a cada uma delas. Nos restantes fatores de impacte analisados, as alternativas são equivalentes. 

 

Relativamente às alterações permanentes na morfologia, com base na altura dos aterros e escavações, 

verifica-se que as soluções são equivalentes e com alturas reduzidas, embora na Solução B essas alturas 

sejam até, de um modo geral, mais reduzidas e fazendo-se também uso de vias existentes em maior 

extensão, o que minimiza alterações na topografia. 

 

A extensão total de escavações na Solução B é de 950 m, com alturas máximas ao eixo a variarem entre  

1,9 m e 4,3 m de altura; nos aterros apenas se identifica uma situação com 100 m de extensão e altura 

máxima ao eixo de 5,1 m, sendo todos os restantes aterros de altura inferior a 1 m 
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Na Solução A, a extensão total de escavações é 1 250 m, com alturas máximas ao eixo entre 2,4 m e 6,9 m; 

nos aterros, a extensão é 1 550 m, com alturas entre 2 m e 6,9 m. 

 

No balanço global de terras movimentadas, em que todas as soluções conduzem contudo a um valor 

excedentário, a Solução A tem o saldo mais equilibrado 4 543 m3 face a 55 329,2 m3 na Solução B, embora 

seja a solução que também escave e aterre mais. Se se considerar contudo as combinações de traçado 

possíveis pela existência de ligações entre as Soluções A e B, a combinação que resulta da escolha da 

Solução B nos Trechos 1 e 4 e da Solução A, nos Trechos 3 e 4, é a mais favorável com um saldo final 

de 2 935,7 m3, beneficiando também de introduzir uma menor alteração da topografia pela escolha da 

Solução B nos trechos em que mais se faz uso de estradas existentes para a implantação da Circular.  

 

Assim, a Combinação 14 de traçado que resulta da combinação da Solução B nos trechos inicial  

(1 e 4) e final com a Solução A nos trechos centrais (2 e 3) corresponde à alternativa globalmente 

mais favorável.  

 

Os impactes são classificados de não significativos.  

 

 

SOLOS 

Face à avaliação realizada assume-se como diferenciador entre as soluções as afetações permanentes de 

solos de maior valor agrícola (solos aluvionares) e simultaneamente também de solos que estejam 

integrados na Reserva Agrícola Nacional, correspondentes a solos de maior capacidade de uso.  

 

Desta situação resulta que a Solução B é mais favorável em todos os trechos por ter menores afetações de 

RAN e Aluviossolos e apenas no trecho 4 a Solução A é mais favorável. Esta opção pela Solução A no 

trecho 4 implica considerar a construção da Ligação BA3 entre os trechos 3 e 4, de que resulta em termos 

globais uma afetação de 9,1 ha de RAN e de 2 ha de Aluviossolos.  

 

Se se considerar as combinações integrais dos traçados a Combinação que resulta da escolha da Solução 

B no Trecho 1 e 2 e da Solução A no Trecho 3 e 4 é ligeiramente mais favorável na RAN (8,9ha) e menos 

na afetação de Aluviossolos (2,9 ha), pelo que face às diferenças serem mínimas e dos solos aluvionares, 

com efetiva maior aptidão, haver uma menor área afetada, se considera então a combinação da Solução B 

com a Solução A somente no trecho final. 
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Assim, a Combinação 10 de traçado que resulta da combinação da Solução B nos três trechos iniciais 

(1 a 3) e da Solução A, corresponde à alternativa globalmente mais favorável.  

 

Os impactes são classificados de significativos face à representatividade da afetação no conjunto do 

traçado, pese embora toda a envolvente alargada tenha idênticas características, pelo que nesse 

conjunto o impacte é localizado e deve ser por isso relativizado.  

 

 

USO DO SOLO 

Face à avaliação realizada assume-se como diferenciador entre as soluções a área total afetada e a 

afetação de usos agrícolas de maior valor económico. 

 

A Solução B apresenta-se como a solução com uma menor área afetada (11,9 ha face a 14,1 ha) e em 

todos os trechos com a menor área de usos agrícolas, nomeadamente de carater mais intensivo (agricultura 

de regadio e pomar de citrinos), com cerca de 3 ha face a 6 ha na Solução B. A Solução B revela também 

maior ocupação de solo urbano, onde se incluem as vias existentes a usar, com 2,5 ha de área face a 1,3 

ha na Solução A. Tem também menor afetação de pomar tradicional (3 ha face a 4 ha na Solução A). 

 

Assim, a escolha integral da Solução B, corresponde à alternativa globalmente mais favorável, 

correspondendo à Combinação 9 a de traçado. 

 

Os impactes são comparativamente não significativos para a Solução B. 

 

 

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Face à avaliação realizada os aspetos de análise e de potencial impacte e a sua escala de análise, levam a 

que as Soluções A e B sejam idênticas do ponto de vista dos impactes e classificados de não 

significativos.  

 

Ao nível do microclima local, as massas de ar manterão as suas atuais zonas de escoamento, em virtude do 

número reduzido de aterros e à baixa dimensão dos mesmos, não se prevendo a ocorrência de situações 

de acumulação de ar frio a montante, potencialmente geradoras de aumentos localizados de fenómenos de 

geada.  
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Do funcionamento do projeto e do seu impacte na mobilidade e nos consumos energéticos associados à 

circulação rodoviária, poder-se-á considerar como positivo a implantação da Circular de Olhão, na medida 

em que se melhora as condições de fluidez do tráfego nesta região, retirando parte do tráfego da cidade, 

com consequências positivas em termos de efeito de calor e de emissões de poluentes atmosféricos e de 

GEE, e consequentemente na saúde humana. 

 

O projeto está adaptado às alterações climáticas previstas, com um sistema de drenagem transversal e 

longitudinal capaz de lidar com o aumento de eventos de precipitação extrema e o aumento do nível do mar 

e com um pavimento flexível, constituído por materiais locais, adaptados ao clima local. 

 

Poderá haver um aumento de radiação devido à afetação de zonas arborizadas (comum em ambas as 

Soluções), mas que será compensado pela revegetação dos taludes, sem alteração significativa de 

impermeabilizações do solo, sobretudo na Solução B, que percorre mais estradas existentes. 

 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Face à avaliação realizada considerou-se que os aspetos de análise e de potencial impacte não 

apresentam diferenças entre as Soluções A e B, sendo além disso impactes classificados de não 

significativos.  

 

De facto, ambas as soluções restabelecem de forma adequada as linhas de água intercetadas que são de 

carater torrencial, promovem a drenagem das águas caídas na plataforma e nos taludes e o seu 

encaminhamento para pontos de descarga no solo ou nas linhas de água e assim a possibilidade da sua 

infiltração no solo, minimizando os impactes da área impermeabilizada e da redução da recarga de 

aquíferos. As simulações efetuadas permitiram também concluir que não existem impactes negativos ao 

nível da qualidade da água descarregada da plataforma, cumprindo-se todos os valores legais para a 

descarga de águas. 

 

Não existem também captações de água afetadas e para as captações que se encontram mais próximas da 

via e cujo nível freático possa eventualmente ser afetado pela realização das escavações durante a obra, 

propôs-se o seu acompanhamento por monitorização a realizar na fase de construção com uma campanha 

de avaliação prévia em fase de pré-construção.  
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QUALIDADE DO AR 

Face à avaliação realizada considerou-se que os aspetos de análise e de potencial impacte não 

apresentam diferenças entre as Soluções A e B, sendo além disso impactes classificados de não 

significativos, tendo em conta aqueles que são os impactes permanentes resultantes do 

funcionamento da via.  
 

As simulações efetuadas permitiram também concluir que não existem impactes negativos cumprindo-se 

todos os valores legais de emissão de poluentes.  

 

 

AMBIENTE SONORO 

Da avaliação realizada e, por em todas as opções de traçado se conseguir colocar os impactes a níveis não 

significativos, cumprindo com os limites legais, considera-se que para a escolha da solução é indiferente.  

 

De facto, como conclusão geral fica a ideia de que a Solução A apresenta um menor nº de recetores em 

incumprimento, contudo a magnitude de impacte é mais notória por ter um ambiente sonoro, na envolvente 

dos Trechos 1, 2 e 4, menos perturbado e portanto a o valor de ruido previsto face aos valores atuais poder 

ser mais relevante. A Solução B tendo maior nº de recetores na envolvente, sobretudo nos Trechos 1 e 2, 

terá contudo uma magnitude de impacte menor por serem zonas já atualmente mais perturbadas.  

 

Em qualquer dos casos a implementação de medidas de minimização é possível e consegue garantir o 

cumprimento integral dos limites de exposição para cada caso analisado. Estas medidas consistem na 

implementação de piso com características de emissão sonora mais reduzidas, na totalidade do traçado e 

ainda a implementação de barreiras acústicas que variam de acordo com as várias opções de traçado. 

 

Deste modo e, por em todas as opções de traçado se conseguir colocar os impactes a níveis não 

significativos, cumprindo com os limites legais, considera-se que para o Ambiente Sonoro a escolha 

da solução deva ser indiferente.  

 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

O único aspeto relevante considerado nos impactes derivados da gestão de resíduos foi a gestão de 

resíduos gerados pelo Projeto na fase de construção e na fase de exploração, cuja magnitude e 

significância são iguais nas duas soluções consideradas. Como tal, para além de os seus impactes 

negativos serem pouco relevantes, o único impacte associado à gestão de resíduos não é um critério de 

avaliação que se considere diferenciador.  
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Pelo exposto na avaliação de impactes deste descritor verifica-se que as soluções de traçado em análise 

são equivalentes, pelo que classificam-se sem diferenciação e não significativos. 

 

 

FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

Face à avaliação realizada verifica-se que em ambas as soluções se tomou em consideração as 

orientações constantes do Plano de Ordenamento do PNRF, com a definição de traçados sobre caminhos 

e estradas já existentes, não ocorrendo afetação de coberto vegetal com interesse conservacionista, 

estando deste modo em conformidade com as orientações do referido plano. 

 

Em termos de análise comparativa e face aos restantes aspetos analisados, não existem diferenças 

significativas em termos de flora e vegetação, habitats e fauna que permitam a seleção de uma solução 

mais favorável, dada também a sua proximidade e uniformidade geral do território. No entanto, o facto de a 

Solução B ter o seu traçado sobre um maior número de estradas existentes, o que induz menor impacte 

sobre o coberto vegetal e a criação de menos barreiras à dispersão dos propágulos ou da fauna, leva a uma 

preferência global por esta Solução (que corresponde à Combinação 9 de traçado). 

 

As áreas a afetar encontram-se ocupadas por comunidades vegetais atualmente alteradas, por diversas 

ações antrópicas, de reduzido valor ecológico, e cuja afetação marginal não compromete a sua elevada 

representatividade na região e território nacional. Estas comunidades são compostas por espécies 

cosmopolitas, de distribuição alargada, e presentes em locais perturbados, não sendo de esperar alterações 

significativas no funcionamento do ecossistema atualmente existente, e que já integra uma rede de 

caminhos e estradas e locais urbanizados.  

 

Assim os impactes foram globalmente classificados de não significativos. 

 

 

PAISAGEM 

Face à avaliação realizada considera-se a Solução B como mais favorável (que corresponde à 

Combinação 9 de traçado) por a mesma conduzir a uma situação de menor intrusão visual, por em cerca de 

30% do traçado usar vias existentes para o seu desenvolvimento não abrindo novos corredores e por 

causar também uma menor alteração na morfologia, com aterros e escavações de muito reduzida altura. 

Nos trechos 1 e 2 a Solução B acentuará contudo o carater do espaço canal das vias em que se sobrepõe.  

 

Ao longo do traçado a sensibilidade visual da paisagem é média, pelo que não se identifica situações de 

impacte significativo.  
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Os impactes são classificados de não significativos para esta solução. 

 

SOCIOECONOMIA E SAÚDE HUMANA 

A Solução B é também considerada como mais favorável, e de uma forma global, por corresponder à 

solução com menor área de afetação e que para além disso, procede ao uso de espaços canais de vias 

rodoviárias existentes para o seu desenvolvimento, não abrindo novas frentes de acessos. Tem também 

uma menor afetação de usos mais sensíveis, nomeadamente, de usos agrícolas com maior investimento 

associado ou importância local para os residentes.  

 

Os impactes da fase de construção, que podendo ser significativos nas áreas com habitação mais próxima à 

obra em termos de saúde humana, são temporários e na fase de exploração, os efeitos da via para as 

populações envolventes ou não são relevantes, ou o sendo, encontram-se contudo minimizados e em níveis 

aceitáveis com as medidas propostas, não sendo por isso significativos.  

 

À Solução B pode contudo também associar-se um acentuar do carater do espaço canal das vias em que se 

implanta e nomeadamente na sobreposição à estrada de Bela Mandil existente (Trecho 1), o canal que 

existe, embora comporte a Circular, leva a que para a única habitação localizada do lado esquerdo (poente) 

da via, se tenha que afetar o logradouro e o acesso à casa se tenha que passar a fazer unicamente pelas 

traseiras através do caminho rural proposto para o traçado da solução A (situação que é também hoje 

usada). Também a potencial implementação de barreiras acústicas poderá acentuar o efeito desse canal 

com impactes visuais e uma situação de algum ensombramento num dos períodos do dia. 

 

Assim, neste trecho inicial, a Solução A abrindo um novo corredor a poente da Estrada de Bela Mandil e 

paralelo a ela, fá-lo num corredor desimpedido, que poderá ser assim menos penalizante face ao edificado 

já instalado. A Solução A seguida da Ligação A-B-1, pode ser assim também uma alternativa 

interessante a considerar na avaliação global em face dos impactes socioeconómicos. 

 

 

ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

Ao nível do ordenamento conclui-se que o projeto está de acordo com os instrumentos de gestão territorial 

em vigor e, sobretudo, faz parte das orientações estratégicas dos planos mais diretamente aplicáveis, pela 

natureza do projeto (PRN) ou relacionados com a gestão do território a nível municipal (PDM) e regional 

(PROT). 
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O corredor do PDM foi preferencialmente, ou sempre que possível seguido, para o desenvolvimento das 

alternativas de projeto, em particular pela Solução B, saindo do mesmo quando não há corredor livre de 

edificado. A Solução A sendo uma alternativa a esse corredor tem contudo troços que se inserem no 

mesmo. 

 

Esta solução pretendeu ir também de encontro ao manifestado pela CM Olhão no anterior procedimento de 

AIA, que considerou que o traçado inicial e que está estabilizado desde 2009, com reserva de corredor em 

PDM, seria o mais favorável. 

 

O projeto está ainda de acordo com as atuais orientações do entendimento entre a IP e a CM Olhão quanto 

à redução das características desta variante, nomeadamente através do aproveitamento da parte das vias 

camarárias existentes e da redução do perfil transversal tipo da estrada a construir, minimizando com isso a 

abertura de novos canais e a afetação de usos, numa zona que é marcada pela ocupação agrícola e áreas 

inseridas em RAN. Esta situação acontece nos Trechos 1 e 2 para a Solução B e depois no final do traçado 

para s soluções B e A.  

 

No seu desenvolvimento procurou-se também corresponder da melhor forma às restrições impostas pelo 

Plano de Ordenamento do PNRF não fazendo abertura de novos acessos mas usando vias existentes que 

podem ser alargadas e melhoradas, nos termos do n.º 2 do art.º 42 do seu regulamento e já com consulta 

prévia sobre este entendimento à Direção do Parque.  

 

De igual modo se previu a articulação com a rede viária local de forma a que a Circular possa efetivamente 

ser acessível a toda a região a norte da cidade de Olhão, estabelecendo um conjunto alargado de rotundas 

e nomeadamente com estradas mais relevantes (ER 2-6, EM 516-3 e a EN 398 (ligação à A22 – Via do 

Infante)) e melhorando com isso também a circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária 

circundante e o natural efeito de barreira que uma nova via sempre provoca.  

 

Face às condicionantes presentes no território, as soluções são viáveis, ou porque não há efetivamente 

qualquer afetação / condicionamento decorrente do projeto da Circular (área de servidão do aeroporto de 

Faro, servidões radioelétricas, captações de água, marco geodésico, pontos de água no âmbito do 

PMDFCI), ou porque da sua interferência há a possibilidade de compatibilização por via de restabelecimento 

de infraestruturas (condutas de saneamento e abastecimento de água, gasoduto e linhas elétricas). 

 

No caso das condicionantes legais, a Solução B não tem intromissão na REN e na RAN tem um menor área 

de afetação, pelo que é também mais favorável. As restantes condicionantes identificadas não se 

apresentam impeditivas à realização do projeto, sendo a situação semelhante em ambas as soluções.  
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Os impactes no Ordenamento são positivos e significativos e ao nível dos Espaços de Uso e 

Condicionantes os impactes negativos das afetações são não significativos, com exceção da RAN, 

onde são significativos. Esta é contudo uma situação impossível de evitar dada a generalização no 

território (de características agrícolas) mas cuja desafetação poderá ocorrer face ao interesse público do 

projeto. 

 

Pela Solução B seguir mais o corredor do PDM, tendo também menores afetações de espaços de usos e de 

condicionantes legais, considerou-se como a mais favorável.   

 

 

PATRIMÓNIO 

Da avaliação realizada verifica-se que na área de incidência direta do projeto ocorre igual número de sítios, 

correspondente a 4 ocorrências cuja classe de valor patrimonial é reduzido e só num caso que é comum a 

ambas as soluções, o valor é médio e o impacte potencial face à natureza do sitio (por nesse local as 

soluções  

 

Conclui-se assim que os impactes são globalmente não significativos, sendo a escolhas das soluções 

indiferente.  

 

 

ANÁLISE DE RISCO 

Dos riscos ambientais e humanos associados ao projeto, considerados como situações específicas que 

decorram da ocorrência de um acidente e que tenham eventualmente consequências negativas em termos 

ambientais e/ou danos humanos em indivíduos presentes no exterior, não se identificaram situações de 

risco significativo para ambas as soluções, pelo que a sua escolha é assim indiferente. 

 

Concluiu-se que o projeto contempla a implementação de medidas para a redução de riscos na fase de 

construção, nomeadamente de natureza geomorfológica (características geométricas, sistema de 

drenagem), de segurança para a execução dos restabelecimentos / articulação com a rede viária e de um 

modo geral para a realização das ações de construção e funcionamento de estaleiros. 

 

Na fase de exploração, os riscos, em geral, associados ao tráfego ou eventual incidência de incêndios, 

encontram-se também minimizados por medidas de projeto (características do perfil e manutenção) ou 

porque da zona não decorrem também situações propiciadoras (caso de condições atmosféricas 

desfavoráveis, perigosidade de incêndio). 
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As medidas para a redução de riscos passam assim também pelo cumprimento da regulamentação 

específica no que se refere ao transporte de matérias perigosas, assim como no cumprimento das regras de 

circulação rodoviária e de manutenção das condições da plataforma da via. 

 

Será também assegurado pela IP e entidades envolvidas na proteção civil, o plano de emergência à via em 

projeto, assegurando os adequados meios de comunicação e de emergência e estabelecendo as tarefas a 

executar por cada entidade para no caso de acidentes, envolvendo veículos de transporte de substâncias 

perigosas. 

 

A construção da Circular e face à atual situação da EN125 no interior da cidade de Olhão constituirá aliás 

uma significativa melhoria nas atuais condições de circulação e no serviço que presta o que será um 

contributo para a redução de riscos, melhorando as condições de segurança de circulação dos utentes e 

populações envolventes à via. 

 

 

16.3 - AVALIAÇÃO GLOBAL  

Considerando a escolha que cada um dos descritores fez anteriormente, obtém-se a panorâmica geral por 

trecho que é apresentada na FIG. V. 19. 

 

Desta síntese gráfica é possível concluir que a Solução globalmente mais escolhida, como mais favorável, 

é a Solução B, em todos trechos e os descritores que a escolhem são os fatores ambientais mais 

relacionados com os aspetos territoriais e de ordenamento: Solos, Uso do Solo, Ecologia, 

Socioeconomia e Saúde Humana, Paisagem e Ordenamento e Condicionantes. Os impactes nestes 

fatores, tendencialmente são mais significativos e a Solução B é escolhida por ter impactes 

comparativamente menos significativos.  

 

No trecho inicial, a Solução A conjugada com a Ligação A-B-1, poderá ser contudo também uma 

alternativa de interesse face à inserção da Solução B, no trecho correspondente, sobre vias existentes, 

acentuar o carater do espaço canal das vias existentes e ter também um constrangimento localizado com o 

acesso a uma das habitações e com corte também do seu logradouro.  

 

 

Neste trecho inicial, a Solução A abrindo um novo corredor a poente dessa via e paralelo a ela, fá-lo num 

corredor desimpedido, mas terá depois uma maior intromissão numa zona de pequenas quintas a sul da 

ER-2-6, pelo que a Solução A seguida da Ligação A-B-1, pode ser assim uma alternativa interessante 

a considerar na decisão em face dos impactes socioeconómicos. 
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Conforme o quadro, os restantes fatores ligados aos aspetos físicos e de qualidade do ambiente 

consideram indiferente a escolha da solução, sendo que os impactes são em todos os casos não 

significativos: Clima e Alterações Climáticas, Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Qualidade do 

Ar, Resíduos e Análise de Risco. 

 

O Património considera também indiferentes as soluções, por terem impactes semelhantes e em ambos 

os casos, não significativos. 

 

Também o Ambiente Sonoro e dado que da aplicação de medidas é possível cumprir em todas as 

soluções com os limites legais para a tipologia de zona e, assim sem impactes negativos, considera as 

soluções indiferentes.  

 

A Geologia e considerando o saldo final de terras mais equilibrado, uma vez que as alterações na 

geomorfologia não são significativas, opta pela conjugação mais favorável de soluções que é a  

Solução B nos trechos inicial e final e a Solução A nos trechos 3 e 4. A Solução A na sua globalidade 

tem também um saldo final muito próximo. 

 

No Quadro V. 140 faz-se uma síntese dos principais aspetos que caracterizam os impactes associados ao 

projeto e às suas Alternativas e na FIG. V. 20 localizam-se os principais impactes em cada alternativa. 

 

Deste modo e em termos conclusivos, a Solução B podendo ser globalmente mais favorável poderá ter 

trechos (nomeadamente no Trecho 1 sobre a estrada de Bela Mandil), onde aspetos mais particulares, de 

ordem socioeconómica, podem ser ponderados em face do uso do espaço canal existente e do acentuar do 

seu carater com surgimento de alguns constrangimentos pontuais, embora ultrapassáveis.  
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Ruido   Ordenamento   Ordenamento   Ordenamento   Ordenamento 

Património   Paisagem   Paisagem   Paisagem   Paisagem 

Anal. Risco   Socioe.   Ord./Cond.   Ord./Cond.   Ord./Cond. 

Resíduos   Ecologia   Socioe.   Socioe.   Socioe. 

Qual. Ar   Usos   Ecologia   Ecologia   Ecologia 

Rec. 
Hídricos 

  Solos   Usos   Usos   Usos 

Clima  Socioe. Geologia  Geologia Solos  Geologia Solos  Solos Geologia 

             

Indiferente 
 Sol. A+ 

Lig. A-B-
1 

Sol. B  Sol. A Sol. B  Sol. A Sol. B  Sol. A Sol. B 

 Trecho 1  Trecho 2  Trecho 3  Trecho 4 

 

FIG. V. 19 – Síntese da Escolha das Áreas Temáticas 
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Quadro V. 140 – Síntese dos Principais Aspetos de Impacte nas Alternativas em Estudo 

Descritores Solução A Solução B 

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia 

Volume de Terras Movimentadas (saldo final) 4 543 m3 55 329 m3 

Altura máxima ao eixo de escavação / aterro 6,9 m / 6,9 m 4,3 m / 5,1 m 

Interferência com áreas de recursos geológicos de 
interesse económico Não  Não 

Interferência com captações de água (rega)  Não Não 

Interferência com perímetros de proteção a 
captações Não Não 

Hidrologia e Qualidade das Águas Superficiais 

Restabelecimento de Linhas de água de água 
atravessadas 

16  
(1 já existente)  

15  
(1 já existente)  

Interferência com estruturas de aproveitamento de 
água (charcas) Não Não 

Solos e Uso do Solo 

Afetação de solos e respetivos usos 14,1 ha 11,9 ha 

Solos de maior capacidade de uso (classe A) 3,7 ha 0,4 ha 

Área agrícola (pomar de regadio, agricultura de 
regadio e estufas) 6,0 ha 3,0 ha 

Pomar tradicional 4,0 ha 3,0 ha 

Área florestal 2,9 ha 3,3 ha 

Solo urbano (área social, industrial e estradas) 1,3 ha 2,5 ha 

Fauna, Flora e Habitats Naturais 

Afetação de biótopos de maior valor ecológico Pinhal e matos rasteiros Pinhal e matos rasteiros 

Efeito barreira para fauna Não significativo Não significativo 

Paisagem 

Sensibilidade elevada da bacia visual 52% da área da bacia 51% da área da bacia 

Ruído 

Recetores em incumprimento (sem/com medidas) 15 / 0 27 / 0 

Medidas de Minimização do Ruído Piso + barreiras (585 m) Piso + barreiras (1025 m) 

Qualidade do Ar 

Emissão de poluentes Sem violação dos limites legais Sem violação dos limites legais 

Aspetos Socioeconómicos e de Ordenamento do Território 

Edifícios afetados diretamente 2 1 

Efeito barreira 877 m entre ligações 815 m entre ligações 

Uso de vias existentes 0,9 km 1,9 km 

Infraestruturas interferidas Infraestruturas básicas a restabelecer Infraestruturas básicas a restabelecer 

Equipamentos afetados Não Não 

Afetação de áreas de REN  0,9 ha - 

Afetação de áreas de RAN  11 ha 9,2 ha 

Património 

Número de sítios de interesse afetados 4 4 
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CAPÍTULO VI – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Em função da identificação e avaliação de impactes decorrentes da análise do projeto e da sua relação com 

a área de implantação, apresentam-se neste capítulo as medidas de interesse para a minimização ou 

potenciação dos impactes identificados. 

 

A definição de medidas de minimização de impactes desdobra-se em três objetivos ou momentos 

fundamentais: evitar os impactes; minimizar os impactes não evitáveis; compensar os impactes não 

evitáveis ou minimizáveis. 

 

Estas medidas são apresentadas da seguinte forma: 

 

• Medidas de carácter geral respeitantes à fase de construção e que consistem num conjunto de boas 

práticas ambientais, a ser tomado em consideração pelo adjudicatário da Obra / Dono de Obra, e 

que integram as Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, definidas pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) para esta fase dos projetos; 

• Medidas específicas em relação a alguns dos descritores analisados no EIA e que decorrem da 

avaliação específica efetuada anteriormente face à relação do projeto com o local. Estas medidas 

repartem-se entre a fase de construção e a fase de exploração. 

 

No final apresenta-se uma síntese da importância das medidas para a minimização dos impactes negativos 

identificados, os quais ocorrem, no essencial, na fase de construção. 
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2 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL 

2.1 - MEDIDAS DE CARÁTER GERAL 

No Quadro VI. 1 apresenta-se a listagem das medidas de minimização de carácter geral a adotar durante a 

fase de construção. Estas medidas encontram-se estruturadas de acordo com a Lista de Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção disponível no sítio da internet da APA, com os ajustes que se 

entenderam necessários face à especificidade do projeto. 

 

Quadro VI. 1 – Medidas de Carácter Geral 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência 

Portuguesa do 
Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

1 

Desenvolvimento de uma campanha de informação da 
população na envolvente próxima do protejo, através da 
câmara municipal de Olhão e juntas de freguesias de Pechão 
e Quelfes. A informação disponibilizada deve incluir o 
objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais 
ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais 
afetações à população, designadamente a afetação das 
acessibilidades. A população será ainda informada acerca da 
data de início das obras e do seu regime de funcionamento. 

1 Socioeconomia 

2 
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para 
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 
reclamações. 

2 Socioeconomia 

3 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental 
para os trabalhadores e encarregados envolvidos na 
execução das obras relativamente às ações suscetíveis de 
causar impactes ambientais e às medidas de minimização a 
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 
decurso dos trabalhos, com particular destaque para a 
prevenção da contaminação do meio ambiente. 

3 Todos  

4 

Implementar o Plano de Integração Paisagística (PIP) de 
forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado que 
garanta a atenuação das afetações visuais associadas à 
presença das obras e respetiva integração na área 
envolvente. 

5 
Paisagem 

Socioeconomia 

5 

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) a 
desenvolver para a empreitada em análise e que contempla 
as medidas de minimização aqui indicadas e medidas que 
venham eventualmente a ser propostas na DIA, sem prejuízo 
de outras que se venham a verificar necessárias. 

Este PAA propõe a implementação de um Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) das obras e ser elaborado pelo adjudicatário 
da empreitada antes do início da execução da obra, e 
previamente sujeito à aprovação do dono da obra, de acordo 
com as especificações técnicas da IP. 

6 Todos 

(cont.) 
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(cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência 

Portuguesa do 
Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra 

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 

6 

A seleção dos estaleiros deve excluir as seguintes áreas: 

• Áreas do domínio hídrico; 

• Áreas inundáveis;  

• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de 
elevada infiltração);  

• Perímetros de proteção de captações;  

• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou 
da Reserva Ecológica Nacional (REN): 

• Parque Natural da Ria Formosa e outras áreas onde 
possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas 
por lei; 

• Áreas de ocupação agrícola;  

• Proximidade de áreas urbanas;  

• Zonas de proteção do património. 

7 Todos 

7 

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de 
acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os 
impactes resultantes do seu normal funcionamento e garantir 
um melhor enquadramento paisagístico e atenuação das 
afetações visuais associadas à presença das obras e 
respetiva integração na área envolvente. 

8 
Paisagem 

Socioeconomia 

Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos 

8 

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto 
vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas 
às zonas estritamente indispensáveis para a execução da 
obra. 

9 
Solos 

Uso do Solo 

9 

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à 
decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em 
pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela 
obra, e nomeadamente no âmbito do projeto de integração 
paisagística a implementar. 

10 

Solos 

Uso do Solo 

Paisagem 

Escavações e Movimentação de Terras 

10 
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados 
logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de 
ações sobre as mesmas áreas. 

14 
Geologia 

Solos 

11 

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu 
aberto e movimentação de terras de forma a minimizar a 
exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de 
modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

15 

Recursos 
Hídricos 

Qualidade do 
Ar 

(cont.) 
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(cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência 

Portuguesa do 
Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Escavações e Movimentação de Terras (Cont.) 

12 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida 
em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas 
as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 
taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

16 Geologia 

13 
Utilizar os materiais provenientes das escavações como 
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras 
sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção). 

17 Geologia 

14 

Os produtos de escavação que não possam ser 
aproveitados, ou que estejam em excesso, devem ser 
armazenados em locais com características adequadas para 
depósito previamente a serem encaminhados para destino 
final adequado. 

18 

Geologia 

Solos 

Uso do Solo 

15 

Caso se verifique a existência de materiais de escavação 
com vestígios de contaminação, estes devem ser 
armazenados em locais que evitem a contaminação dos 
solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 
encaminhados para destino final adequado. 

19 
Solos 

Gestão de 
Resíduos 

16 

A seleção das zonas de depósito para as terras sobrantes 
deve excluir as seguintes áreas:  

• Áreas do domínio hídrico;  

• Áreas inundáveis;  

• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de 
elevada infiltração);  

• Perímetros de proteção de captações;  

• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou 
da Reserva Ecológica Nacional (REN)  

• Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no 
âmbito da conservação da natureza;  

• Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e 
de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 
azinheiras; 

• Áreas de ocupação agrícola;  

• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

• Zonas de proteção do património.  

21 Todos 

(cont.) 
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(cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência 

Portuguesa do 
Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Construção e Reabilitação de Acessos 

17 

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos 
locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de 
novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, 
as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo 
as alterações na ocupação do solo fora das zonas que 
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

23 
Socioeconomia 

Ambiente 
Sonoro 

18 

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança 
e sinalização de obras na via pública, tendo em consideração 
a segurança e a minimização das perturbações nas 
atividades das populações. 

24 Socioeconomia 

19 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da 
área do projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, 
possibilitando a sua normal utilização por parte da população 
local. 

25 Socioeconomia 

20 
Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de 
tráfego submeter previamente os respetivos planos de 
alteração à entidade competente, para autorização. 

26 Socioeconomia 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

21 

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à 
obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 
poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação 
de veículos e de equipamentos de obra. 

27 e 37 
Socioeconomia 

Paisagem 

22 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais 
adequados para proceder ao transporte de equipamentos e 
materiais de/para os estaleiros, das terras de empréstimo e 
materiais excedentários a levar para destino adequado, 
minimizando a passagem no interior dos aglomerados 
populacionais e junto a recetores sensíveis. 

28 
Socioeconomia 

Ambiente 
Sonoro 

23 
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, 
deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a 
minimizar a emissão de poeiras. 

29 
Socioeconomia 

Qualidade do Ar 

24 
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta 
ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga 
coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

30 
Socioeconomia 

Qualidade do Ar 

25 
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e 
os equipamentos que originem o menor ruído possível. 31 

Socioeconomia 

Ambiente 
Sonoro 

26 

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos 
que apresentem homologação acústica nos termos da 
legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção. 

32 Ambiente 
Sonoro 

(cont.) 
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 (cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência 

Portuguesa do 
Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria (Cont.) 

27 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as 
máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as 
normais condições de funcionamento e assegurar a 
minimização das emissões gasosas, dos riscos de 
contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

33 

Ambiente 
Sonoro 

Qualidade do Ar 

Recursos 
Hídricos 

Solos 

28 

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na 
proximidade de habitações sejam realizadas 
preferencialmente no período diurno e nos dias úteis, de 
acordo com a legislação em vigor. 

34 Ambiente 
Sonoro 

29 

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de 
obra para a via pública deverá ser feita de forma a evitar a 
sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos 
rodados dos veículos.  

38 

Socioeconomia 

Qualidade do Ar 

Paisagem 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

30 

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, 
considerando todos os resíduos suscetíveis de serem 
produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, 
em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 
definição de responsabilidades de gestão e a identificação 
dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos 
de resíduos 

40 Gestão de 
Resíduos 

31 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos 
resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em 
conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. 
Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que 
provisória, nas margens e leitos de linhas de água e zonas 
de máxima infiltração. 

41 Gestão de 
Resíduos 

32 São proibidas queimas a céu aberto. 42 Qualidade do Ar 

33 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais dos estaleiros e 
equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 
contentores especificamente destinados para o efeito, 
devendo ser promovida a separação na origem das frações 
recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

43 Gestão de 
Resíduos 

34 

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem 
ser armazenados em recipientes adequados e estanques, 
para posterior envio a destino final apropriado, 
preferencialmente a reciclagem. 

45 Gestão de 
Resíduos 

(cont.) 
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 (cont.) 

Numeração 
da Medida 
Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 
com as Medidas 

Gerais da Lista da 
Agência 

Portuguesa do 
Ambiente (APA) 

Descritor 
Ambiental 
Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos (Cont.) 

35 
Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos 
gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de 
acompanhamento de resíduos. 

46 Gestão de 
Resíduos 

36 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes 
domésticos provenientes dos estaleiros, de acordo com a 
legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, 
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e 
posteriormente encaminhados para tratamento. 

47 Gestão de 
Resíduos 

37 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no 
solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se 
necessário com o auxílio de um produto absorvente 
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino 
final ou recolha por operador licenciado. 

49 
Gestão de 
Resíduos 

Solos 

Fase Final da Execução das Obras 

38 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a 
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e 
remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza 
destes locais, no mínimo com a reposição das condições 
existentes antes do início dos trabalhos. 

50 Todos 

39 
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como 
acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos que 
tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

51 Socioeconomia 

40 

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais 
infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas 
zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no 
decurso da obra. 

52 

Socioeconomia 

Ordenamento 
e 

Condicionantes 

41 
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos 
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas 
obras de construção. 

53 Recursos 
Hídricos 

42 

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da 
área envolvente degradada – através da reflorestação com 
espécies autóctones e do restabelecimento das condições 
naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento 
dos solos. 

54 Todos 

43 

Proceder à recuperação paisagística dos locais de 
empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de 
recurso a materiais provenientes do exterior da área e 
intervenção.  

55 Todos 
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2.2 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ESPECÍFICAS 

A seguir apresenta-se uma listagem das medidas de minimização em relação a alguns dos descritores 

analisados no EIA e que decorrem da avaliação específica efetuada anteriormente face à relação do projeto 

com o local. Estas medidas repartem-se entre a fase de construção e a fase de exploração. 

 

 

2.2.1 - FASE DE CONSTRUÇÃO 

2.2.1.1 - SOLOS E USO DO SOLO 

FC 1 – O movimento de máquinas e do pessoal afeto à obra deve circunscrever-se ao espaço necessário à 

construção da estrada que abrangerá a área de expropriação, de modo a minimizar a afetação de solos e 

respetivos usos. 

FC 2 – No caso de serem utilizadas áreas agrícolas ou com aptidão agrícola para depósito temporário de 

materiais (que devem ser sempre evitadas) estas deverão ser previamente decapadas, para posteriormente 

facilitar a reposição da situação inicial. 

FC 3 – No final da obra deve proceder-se ao revolvimento dos solos não pavimentados nas áreas utilizadas 

para apoio, de modo a descompactá-los e arejá-los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua 

estrutura e equilíbrio de forma a promover o melhor sucesso do Projeto de Integração Paisagística. 

 

 

2.2.1.2 - RECURSOS HÍDRICOS  

FC 4 – Tanto as áreas de destino final, como as de armazenamento terão que ser previamente autorizadas 

pela fiscalização, devendo garantir uma drenagem eficiente que impeça acumulação de águas. 

FC 5 – Os depósitos provisórios de terras vegetais não podem ser colocados a menos de 10 m de linhas de 

água, devendo estar protegidos de modo a evitar o destacamento e transporte de materiais para as linhas 

de água pela ação da água da chuva e de escorrimento superficial. 

FC 6 – Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem e linhas de 

água que possam ter sido afetados pelas obras de construção. 
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2.2.1.3 - FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

FC 7 – A utilização dos caminhos de apoio à obra nas proximidades das zonas de maior sensibilidade 

ecológica, nomeadamente dentro do limite do PNRF e na zona de pinhal, deve efetuar-se afetando a menor 

extensão possível da vegetação que acompanha essas zonas e a velocidades adequadas no sentido de 

evitar o possível atropelamento de animais que possam ocorrer nessas zonas. Do mesmo modo e como já 

indicado nas Medidas Gerais, o estaleiro não deverá ser localizada em área do PNRF:  

FC 8 – A recuperação paisagística e consolidação dos taludes deve ser efetuada com espécies autóctones. 

Estes trabalhos de plantação e consolidação com vegetação deverão ser conduzidos de forma que se 

assegure um corredor vegetal ao longo da rodovia, funcionando como zona de amortecimento e refúgio 

genético. 

 

 

2.2.1.4 - GESTÃO DE RESÍDUOS 

FC 9 – Pormenorização e implementação, na fase de construção, do Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição a elaborar para o projeto em estudo nos termos do Decreto-Lei  

n.º 46/2008 de 12 de março, no qual se procederá à caracterização sumária da obra e à identificação e 

classificação dos resíduos em conformidade com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março; 

FC 10 – As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em 

oficinas licenciadas e, caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis, devem 

ser previstas áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame. 

FC 11 – A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem. Quando 

esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, deverá proceder-se apenas à lavagem 

dos resíduos de betão, das calhas de betonagem, para que fiquem depositados junto das terras a utilizar 

posteriormente, no aterro das fundações. 

 

 

2.2.1.5 - AMBIENTE SONORO 

FC 12 – Atender à legislação em vigor (Artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do Ruído), aplicáveis às 

atividades ruidosas temporárias, nomeadamente no que se refere à proximidade a edifícios de habitação. 

Caso se pretenda realizar atividades ruidosas temporárias junto dos edifícios indicados e fora dos horários 

estabelecidos, deverá ser assim requerida a “Licença Especial de Ruído” para este fim à Câmara Municipal 

de Olhão. 
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2.2.1.6 - PAISAGEM 

FC 13 – A localização de estaleiros deverá ser selecionada tendo em conta os aspetos gerais listados nas 

Medidas Gerais de Minimização de Impactes da APA, e evitando ainda as áreas de maior sensibilidade 

paisagística como é a zona inicial do projeto que se insere na área de proteção do Parque Natural da Ria 

Formosa.  

FC 14 – A terra viva proveniente da decapagem deve ser utilizada no revestimento dos taludes e áreas 

adjacentes à estrada, nas rotundas a tratar, sendo de prever, em caso de excesso, a sua utilização na 

melhoria de outros solos agrícolas. A reutilização da terra viva, permitirá a fertilização e aumenta a eficácia 

das medidas de plantação e a consolidação necessária dos cortes e aterros, assegurando a redução dos 

riscos, de erosão hídrica e eólica. 

FC 15 – Na seleção e colocação em depósito provisório, da terra vegetal procedente das operações de 

decapagem, ter em consideração: 

- Que deve ser limpa de vegetação e deverá possuir boa drenagem, localizada fora das áreas 

de manobra; 

- O seu armazenamento, deverá ser feito em pargas, com altura não superior a 1,5 m e com 

recobrimento herbáceo, através de sementeira; 

- As pargas, não deverão ser pisadas, devendo ser revestidas com leguminosas a fim de 

garantir o seu arejamento e a manutenção das características físico-químicas do solo. 

FC 16 – Os solos decapados, devem ser revestidos com vegetação o mais rapidamente possível, de modo 

a evitar a sua exposição prolongada aos agentes erosivos. Assim o Projeto de Integração Paisagística 

deverá ser implementado sequencialmente acompanhando a abertura de taludes e nas épocas apropriadas 

a fim de reduzir os riscos de erosão e garantir o sucesso da implantação da vegetação. 

 

 

2.2.1.7 - SOCIOECONOMIA E SAUDE HUMANA 

FC 17 – As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente devem ser devidamente 

sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a proteção de pessoas e gado. 

FC 18 – A circulação nas vias locais e particularmente junto às povoações deve ser feita a velocidade 

reduzida, respeitando os limites de circulação e o facto de haver habitações junto à via. 

FC 19 – Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações. 
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FC 20 – Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

FC 21 – Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim 

como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

FC 22 – Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. 

 

 

2.2.1.8 - ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

FC 23 – Conduzir as obras de construção em áreas de RAN e REN de forma a não serem afetadas áreas 

suplementares de solos integrados nestas condicionantes legais, evitando a afetação de áreas circundantes 

e não deixando no local elementos grosseiros provenientes da escavação. 

FC 24 – Deverá ser também instruído junto das entidades responsáveis o pedido de utilização do Domínio 

Hídrico das linhas de água interferidas e da ocupação de solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional. 

FC 25 – Caso venha a ser necessário um eventual corte de oliveiras, este deverá ser previamente 

autorizado nos termos da legislação em vigor. 

FC 26 – Antes do início dos trabalhos de construção, deverão ser contactadas todas as entidades que 

detenham responsabilidade sobre as infraestruturas dos serviços afetados pelo projeto. 

 

 

2.2.1.9 - PATRIMÓNIO 

FC 27 – Após a escolha do traçado definitivo da nova estrada deverão ser realizadas prospeções 

arqueológicas sistemáticas em todo o corredor, numa largura de 200 m, bem como, na zona de implantação 

dos estaleiros e parque de máquinas que implicam desmatação e movimentação de terras. 

Com a realização desta fase de trabalho de campo será necessário proceder a nova avaliação de impactes 

patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada pela materialização dos 

componentes de obra, e nova proposta de Medidas de Minimização Patrimonial. 
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FC 28 – As medidas de mitigação patrimonial de caráter específico devem ser realizadas numa fase prévia 

ao início da empreitada e aplicam-se aos locais com impactes negativos diretos para a solução que vier a 

ser escolhida. 

Assim, perante os eventuais impactes negativos previstos, sugere-se a realização de sondagens 

arqueológicas de diagnóstico (mecânicas e manuais, que deverão ter os seguintes objetivos: 

• Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão. 

• Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer das 

sondagens. 

• Caraterizar o seu estado de conservação. 

• Avaliar o potencial histórico e arqueológico de cada sítio. 

Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um relatório preliminar com os 

seguintes objetivos: 

• Apresentar uma síntese dos resultados obtidos. 

• Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio. 

• Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, a realização de intervenções 

arqueológicas manuais em área (localização, metodologia, volume de terras, tratamento e 

conservação de materiais arqueológicos). 

Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos 

conservados e com elevado valor histórico e científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica 

em área, nas zonas afetadas diretamente pelo projeto, que deve abranger todos os contextos arqueológicos 

com impactes negativos diretos. 

 

FC 29 – A implementação deste projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente e presencial 

durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, 

depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 

preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. 

O acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações 

inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais, mas sim simultâneas. 
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Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de 

empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não 

tenham sido prospetadas no EIA, sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser 

condicionadas. 

No caso de, na fase de construção, forem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa 

nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo 

igualmente propor as medidas de minimização a implementar. 

As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do Acompanhamento Arqueológico 

da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 

situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo 

registo. 

Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocadas em depósito credenciado 

pelo organismo de tutela do património móvel. 

 

FC 30 – Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, as medidas 

necessárias para evitar a destruição de sítios com valor patrimonial que venham a ser identificados, bem 

como, os procedimentos e normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico. 

No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá corresponder à síntese 

de todas as tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e 

as metodologias usadas, bem como, uma caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte 

provocados e um retrato da paisagem original. 

 

FC 31 – As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais que venham a ser identificados na 

zona abrangida pelo projeto são as seguintes: 

• Sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado na Carta de Condicionantes 

Patrimoniais e nos trabalhos realizados no Acompanhamento Arqueológico que se localizem a menos 

de 50 m das áreas a intervencionar, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto. Caso se 

verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem ser vedadas com 

recurso a painéis: 

- A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da área afetada pela obra. 

No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes. 
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- A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão ser 

regularmente repostas. 

• No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, garantir a salvaguarda pelo registo gráfico, 

fotográfico e de elaboração de memória descritiva da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 

diretamente pela obra.. 

• No caso de se encontrarem contextos habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento 

arqueológico, garantir a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios a afetar 

diretamente pela obra. Numa primeira etapa deverão ser realizadas sondagens arqueológicas manuais: 

- As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e caracterização 

de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; apresentação de soluções para 

minimizar o impacto da obra. 

- Caso se confirme a conservação in situ de contextos arqueológicos deverá ser realizada a sua 

escavação integral. 

 

 

2.2.2 - FASE DE EXPLORAÇÃO 

2.2.2.1 - GEOLOGIA 

FE 1 – Realização de ações de vistoria regular do estado dos taludes de escavação e aterro, ações estas 

que se enquadram na manutenção normal que uma infraestrutura deste tipo tem que ter. 

As medidas pertinentes a adotar dependem das situações específicas identificadas em cada caso e devem 

ser consideradas, no essencial, medidas de âmbito geotécnico, que são indispensáveis para uma adequada 

manutenção do empreendimento. 

 

 

2.2.2.2 - SOLOS E USO DO SOLO 

FE 2 – No caso de ocorrência de situações graves de derrame (devido a acidente ou reparação forçada de 

um comboio fora dos locais definidos para tal), proceder à delimitação da área envolvente à zona do 

derrame, sendo que será o grau de suscetibilidade dos solos e a sua capacidade de regeneração que 

influenciarão o seu período de isolamento ou descontaminação. 
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2.2.2.3 - RECURSOS HÍDRICOS 

FE 3 – No caso de ocorrência de situações graves de derrame (devido a acidente ou reparação forçada de 

um comboio fora dos locais definidos para tal), proceder à delimitação da área envolvente à zona do 

derrame, sendo que será o grau de suscetibilidade dos solos e a sua capacidade de regeneração que 

influenciarão o seu período de isolamento ou descontaminação. 

FE 4 – Utilização preferencial de materiais, tintas e produtos anti-corrosão resistentes à degradação, isentos 

de substâncias perigosas (produtos disponíveis no mercado) e que permitam reduzir o número de 

aplicações desses materiais. 

FE 5 – Assegurar a manutenção e limpeza periódica ou quando se revele necessária, de todos os órgãos 

de drenagem transversal e longitudinal da rodovia. 

 

 

2.2.2.4 - FATORES BIOLÓGICOS E PAISAGEM 

FE 6 – Manutenção do coberto vegetal dos taludes e das PH’s, de modo a manter as características de 

amortecimento e refúgio genético para as espécies faunísticas. 

 

 

2.2.2.5 - AMBIENTE SONORO 

FE 7 – Implementação de piso com uma camada de desgaste em SMA (Stone Mastic Asphalt), mais 

atualizada atualmente pela IP, e cujas características contribuem para a redução do ruído decorrente da 

circulação rodoviária em 3 dB(A). 

FE 8 – Para os recetores localizados mais próximos à via, deverão ainda em complementaridade ao piso 

drenante, implantar-se barreiras acústicas, conforme a seguir se identifica: 

SOLUÇÃO A 

Trecho km Comprimento Altura Lado 

Trecho 1 0+544 83 2.5 Poente 

Trecho 2 1+448 65 2.5 Poente 

Trecho 2 2+720 80 3 Norte 

Trecho 2 2+720 80 3 Sul 

Trecho 3 3+340 80 2 Norte 

Trecho 3 5+000 70 2 Sul 

Trecho 4 5+345 73 3 Poente 

Trecho 4 5+750 54 3 Sul 
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SOLUÇÃO B 

Trecho km Comprimento Altura Lado 

Trecho 1 0+250 228 2.5 a 3.5 Nascente 

Trecho 1 0+325 47 3 a 3.5 Poente 

Trecho 1 0+525 49 2.5 a 3 Nascente 

Trecho 2 1+300 168 3 a 3.5 Poente 

Trecho 2 1+525 122 3 a 3.5 Poente 

Trecho 2 2+475 132 3 a 3.5 Norte 

Trecho 3 3+450 46 2.5 Norte 

Trecho 3 3+525 66 2.5 Sul 

Trecho 4 4+550 62 2.5 a 3 Sul 

Trecho 4 5+275 105 2 a 3 Norte 

 

FE 9 – Controle dos níveis de ruído emitidos pela circulação através do Programa de Monitorização do 

Ambiente Sonoro. 

FE 10 – Sempre que haja necessidade de efetuar trabalhos de manutenção fora do período normal de 

trabalho, ou seja, nos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20h e as 8h, deve ser 

solicitada a sua autorização junto das autarquias através do pedido de uma Licença Especial de Ruído, com 

a antecedência definida na legislação em vigor sobre o ruído. 

 

 

2.2.2.6 - GESTÃO DE RESÍDUOS 

FE 11 – Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas operações 

de manutenção da linha férrea, tendo em conta as suas características e classificação na Lista Europeia de 

Resíduos. 

 

 

2.2.2.7 - ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

FE 12 – Deverá ser respeitada a obrigatoriedade de gestão de combustível na faixa de terreno com 

ocupação florestal confinante com a via. 

FE 13 – Deverá assegurar-se a manutenção do respeito pelas servidões e restrições de utilidade pública 

que impendam sobre a área de intervenção. 
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2.3 - SÍNTESE DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A REDUÇÃO DE IMPACTES 

Em termos globais, considera-se que as medidas gerais recomendadas terão uma importância significativa 

na fase de construção, em particular induzidas por uma gestão adequada da obra, bem como pela 

implementação de um Projeto de Integração Paisagística (PIP) do projeto que permitirá, face à natureza do 

projeto, enquadrá-lo da melhor forma possível no território envolvente aquando da entrada em exploração. 

 

Na fase de exploração têm igualmente significado a implementação de medidas de minimização do ruido de 

modo a garantir o cumprimento dos valores legais na envolvente à futura via.  

 

No Quadro VI. 2 apresenta-se uma síntese das medidas de minimização atrás consideradas e da respetiva 

importância para a redução de impactes.  

 

Quadro VI. 2 – Quadro Síntese das Medidas de Minimização e sua Importância para a Redução de Impactes 

Fator ambiental Principais medidas de minimização 
Importância das 

Medidas de 
minimização 

Significância do 
Impacte (Pré-
minimização) 

Impacte Residual 
(pós-minimização / 

medidas de 
melhoramento) 

Geologia 

Reaproveitamento das terras 
movimentadas no próprio projeto, 
reduzindo impactes no exterior. 

Localização de estaleiros da subestação 
e acessos de obra em zonas 
impermeabilizadas ou intervencionadas 
não afetando novas áreas 

Importante Não significativo Não significativo 

Solos e Uso do 
Solo 

Localização de estaleiros em zonas 
impermeabilizadas ou intervencionadas 
não afetando novas áreas e dos acessos 
de obra em zonas afetas ao projeto. 

Desenvolvimento do traçado promovendo 
uma minimização dos usos existentes, 
nomeadamente de áreas edificadas e de 
passagem nas extremas das parcelas 
agrícolas, bem como de aproveitamento 
de vias existentes que serão adaptados 
para contemplar a Circular e via 
segregadas para o acesso local. 

Cuidados no planeamento e execução da 
obra minimizando a afetação de usos. 

Cuidados a respeitar aquando da 
desativação dos espaços ocupados pelas 
áreas de apoio à obra, promovendo a sua 
recuperação e integração paisagística. 

Muito Importante Não significativo Não significativo 
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Fator ambiental Principais medidas de minimização 
Importância das 

Medidas de 
minimização 

Significância do 
Impacte (Pré-
minimização) 

Impacte Residual 
(pós-minimização / 

medidas de 
melhoramento) 

Recursos Hídricos  

Localização dos estaleiros e acessos de 
obra respeitando distâncias legais às 
linhas de água presentes na zona. 

Projeto de drenagem tendo em conta as 
características hidrológicas do local.  

Cuidados ambientais no planeamento e 
execução da obra. 

Equipamentos adequados e em boas 
condições de funcionamento. 

Tratamento de águas residuais do 
estaleiro. 

Muito importante Não significativo Não significativo 

Qualidade do Ar 

Controlo na obra das emissões de 
poeiras e de outros poluentes 
atmosféricos na fase de construção 
(cuidados nas operações de transporte 
materiais pulverulentos, manutenção e 
funcionamento de equipamentos). 

Pouco Importante Não significativo Não significativo 

Ambiente Sonoro 

Controlo do ruído em obra. Programação 
da obra / Delimitação dos horários de 
trabalho, face ao definido na legislação. 

Esclarecimentos à população sobre as 
atividades e horários de funcionamento. 

Importante Não significativo Não significativo 

Gestão de 
Resíduos 

Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos. 

Cuidados na execução da obra. 
Formação e sensibilização dos 
trabalhadores. 

Importante Não significativo Não significativo 

Fatores Biológicos 
e Ecológicos 

Cuidados na execução da obra. 
Formação e sensibilização dos 
trabalhadores. 

Localização de estaleiros e acessos de 
obra em zonas afetas ao projeto não 
afetando novas áreas. 

Muito importante Não significativo Não significativo 

Paisagem 

Minimização do efeito barreira e da 
intromissão visual do projeto, através de 
uma reduzida alteração na morfologia. 

Vedação das áreas de obra e cuidados 
na integração paisagística das áreas de 
trabalho. 

Localização de estaleiros da subestação 
e acessos de obra em zonas 
impermeabilizadas ou intervencionadas 
não afetando novas áreas  

Implementação do Projeto de Integração 
Paisagística para recuperação e 
integração do projeto no território  

Muito Importante Significativo Não significativo  
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Fator ambiental Principais medidas de minimização 
Importância das 

Medidas de 
minimização 

Significância do 
Impacte (Pré-
minimização) 

Impacte Residual 
(pós-minimização / 

medidas de 
melhoramento) 

Socioeconomia 

Informação da obra à população. 

Localização de estaleiros da subestação 
e acessos de obra em zonas 
impermeabilizadas ou intervencionadas 
não afetando novas áreas  

Cuidados na execução da obra para 
redução da perturbação sobre a 
envolvente. 

Cumprimento das normas de segurança 
rodoviária nas vias usadas pela obra. 

Assegurar a segurança e a higiene da 
área de obra e envolvente. 

Vedação das áreas de obra e cuidados 
na sua integração paisagística. 

Importante Não significativo Não significativo 

Ordenamento do 
Território e 
Condicionantes 

Compatibilidade do projeto com 
instrumentos de ordenamento. 

Localização do projeto em locais que do 
ponto de vista de ordenamento municipal 
e setorial (PNRF) não apresentem 
incompatibilidades. 

Localização de estaleiros da subestação 
e acessos de obra em zonas 
impermeabilizadas ou intervencionadas 
não afetando novas áreas  

Muito Importante Não significativo Não significativo 

Património 

Proceder a novas prospeções 
arqueológicas sistemáticas após a 
desmatação, para confirmar as 
observações constantes do EIA e 
identificar eventuais vestígios 
arqueológicos, numa fase prévia à 
escavação. 

Efetuar o acompanhamento arqueológico 
de todas as atividades que impliquem 
remoção ou movimentação de terras, 
incluindo as escavações. 

Importante Não significativo Não significativo 
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CAPÍTULO VII – PROGRAMA GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

Para as fases de construção e exploração, definem-se programas específicos de monitorização dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos e Ambiente Sonoro para avaliação da evolução da situação ou 

confirmação dos impactes previstos no âmbito do EIA. 

 

Os planos são definidos de acordo com a legislação em vigor aplicável à elaboração dos relatórios de 

monitorização, constante na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V). 

 

No Quadro VII. 1 sintetizam-se os planos a realizar e a fase em que têm aplicação. 

 

Quadro VII. 1– Planos de Monitorização e Fases de Aplicação 

Planos de Monitorização Fase de Pré-
Construção 

Fase de 
Construção 

Fase de 
Exploração 

Águas Subterrâneas √ √ - 

Ambiente Sonoro - - √ 
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2- MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS (FASES DE PRÉ-

CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO)  

Este programa refere-se às águas subterrâneas e tem como finalidade avaliar eventuais impactes nos 

aspetos quantitativos das captações localizadas na envolvente das soluções de traçado, cujo nível freático 

possa ser interferido pela execução das escavações da via. 

 

É assim aplicado às fases de pré-construção e construção e reporta-se a aspetos quantitativos. 

 

2.1 - LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Os locais a monitorizar correspondem a captações localizadas na envolvente das soluções de traçado em 

estudo e que podem vir a sofrer impactes ao nível do aspetos quantitativos (Quadro VII. 2). 

 

A seleção dos pontos de água a monitorizar teve em consideração os seguintes aspetos: 

• Direção de fluxo provável (privilegiando o recetor a jusante da via); 

• Captações existentes, o mais próximo possível do traçado; 

• Tipologia das captações privilegiando possibilidade de medição do nível freático, selecionando-se 

como tal poços; 

• Acessibilidade ao local de amostragem. 

 

Quadro VII. 2 – Locais de Amostragem 

Solução A Solução B 

Trecho PK Distância ao 
eixo da via (m) 

A3 1+460 (LD) 45 

A3 1+470 (LE) 25 

A4 2+880 (LD) 100 

Lig.A-B-2 2+980 (LE) 55 

A5 4+500 (LE) 75 

A6 5+280 (LD) 40 

Legenda: 
     LD – Lado direito 
     LE – Lado esquerdo 
 

Trecho PK Distância ao 
eixo da via (m) 

B1 0+240 (LD) 65 

B2 0+730 (LE) 75 

B2 0+800 (LD) 75 

B3 1+500 (LE) 25 

B3 1+680 (LE) 85 

B4 2+700 (LE) 55 

Lig.BA2 2+680 (LD) 100 

B5 2+930 (LD) 25 

B5 3+150 (LD) 90 

B5 3+160 (LE) 55 

B6 4+950 (LD) 100 

B7 5+240 (LD) 100 
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2.2 - PARÂMETROS A MONITORIZAR 

O parâmetro a monitorizar corresponde à profundidade do nível de água nas captações existentes na 

envolvente do projeto. 

 

 

2.3 - FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Para estes locais deve ser feita uma amostragem previamente ao início das obras, como forma de obter um 

quadro de referência.  

 

Na fase de construção, durante as operações de desmatação e terraplenagem deverão ser feitas 

campanhas mensais, nos pontos onde estiver a ocorrer intervenção na sua área de influência. 

 

Após esta fase inicial dos trabalhos, e enquanto se mantiver a intervenção na área de influência dos pontos 

de água subterrânea definidos para amostragem, será feita uma campanha de monitorização trimestral. 

 

 

2.4 - TÉCNICAS, MÉTODOS DE ANÁLISE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

O equipamento a utilizar corresponde a uma sonda de medição do nível de água. 

 

Os registos de campo deverão ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados e 

observações respeitantes ao ponto da amostra (tipo de captação, dimensão, uso conhecido, observações 

de condições de conservação, etc.) e à própria amostragem (profundidade, tipo de utilização e data de 

recolha). 

 

 

2.5 - RELAÇÃO ENTRE OS FATORES AMBIENTAIS A MONITORIZAR E OS PARÂMETROS 

CARACTERIZADORES DA EXPLORAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo de monitorização prende-se com a necessidade de averiguar eventuais alterações do nível 

freático em captações na proximidade, e que possam ser atribuíveis à fase de construção. Devem assim ser 

ponderadas com a época do ano, variações de recarga, usos, etc. que constituem causas naturais ou de 

outra origem para as alterações. 
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2.6 - TIPO DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS 

DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Os resultados devem ser interpretados relacionando-os com a pluviosidade no período antes da 

amostragem e o histórico da utilização, de modo a verificar se eventuais alterações decorrem das ações de 

projeto. 

 

Face aos resultados obtidos e em função da sua avaliação, as medidas possíveis e típicas a adotar, caso se 

verifique uma diminuição do nível freático face à situação inicial, corresponderão a medidas indemnizatórias 

ao proprietário. 

 

 

2.7 - PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Da campanha de amostragem prévia à construção deverá ser produzido um relatório, o qual deverá ser 

entregue à Autoridade de AIA. 

 

Os resultados obtidos durante as campanhas realizadas em fase de construção serão apresentados em 

relatórios para cada uma das campanhas efetuadas, os quais deverão ser sintetizados em relatórios anuais, 

devendo estes últimos ser entregues à Autoridade de AIA.  
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3 - MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO (FASE DE EXPLORAÇÃO) 

Recomenda-se que no primeiro ano de entrada em exploração, se proceda à monitorização do ruido junto 

dos recetores analisados, para validação das simulações efetuadas e em função dos resultados se defina a 

continuidade do plano. 

 

 

3.1 - LOCAIS A MONITORIZAR 

Para a solução que vier a ser escolhida para desenvolvimento em projeto de execução os locais de 

monitorização do ambiente sonoro correspondem aos recetores considerados como sensíveis e que 

correspondem: 

 
• Aos que apresentam maior exposição; 

• Aos que serão alvo de medidas de minimização (barreiras acústicas); 

• Aos recetores para os quais os estudos do ambiente sonoro previram valores próximos dos limites 

legais. 

 

 

3.2 - PARÂMETROS A MONITORIZAR 

A caracterização acústica a efetuar será baseada nos registos e análise dos valores do nível sonoro 

contínuo equivalente ponderado em malha A de longa duração LAeq, especificado na legislação nacional 

em vigor. Serão, ainda registados os valores de diversos índices estatísticos, no sentido de assessorar a 

análise.  

 

Esta análise será efetuada na vigência dos três períodos de referência definidos na alínea p) do Artigo 3º do 

RGR, conduzindo à determinação dos valores dos indicadores de ruído ambiente: Ld (LAeq no período 

diurno), Le (LAeq no período entardecer) e Ln (LAeq no período noturno). 

 

A partir dos valores registados, será calculado, também, o valor do indicador de ruído diurno-entardecer-

noturno Lden, a partir da fórmula seguinte, de acordo com a alínea j) do artigo 3º do RGR: 
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Aquando das medições proceder-se-á à monitorização de fatores determinantes dos níveis de ruído 

ambiente, registando-se no Relatório de Monitorização de Ruído as principais atividades ruidosas que 

ocorrem no decorrer da campanha. 

 

Deverá ser garantida a correção meteorológica, sempre que necessária. 

 

 

3.3 - FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

Será realizada uma campanha de medições acústicas no primeiro ano de exploração da via. 

 

Após esta campanha, na ausência de reclamações e/ou de alterações significativas a nível de volume e/ou 

composição do tráfego, a monitorização deverá ter uma periodicidade quinquenal. Deverão também ser 

realizadas campanhas de monitorização caso se registe uma alteração significativa do volume, 

características e velocidade do tráfego. 

 

 

3.4 - TÉCNICAS, MÉTODOS DE ANÁLISE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Os trabalhos de monitorização de ruído deverão ser efetuados por um laboratório devidamente acreditado. 

Os equipamentos de medição acústica serão de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Português de 

Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia Acústica. 

 

Os critérios de análise serão os constantes da legislação nacional em vigor, nomeadamente no 

Regulamento Geral do Ruído (Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). 

 

Na recolha de dados acústicos deverão ser seguidas as recomendações descritas nas Normas NP ISO 

1996:2011, considerando também o documento “Guia prático para medições de ruído ambiente”, da APA e 

o procedimento interno do próprio laboratório. 
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3.5 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DADOS 

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os estabelecidos na 

legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei  

n.º 9/2007, de 17 de janeiro), retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

 

Previamente à realização das campanhas deverão sempre ser consultados os municípios onde se inserem 

os locais em avaliação, no sentido de se averiguar a existência de classificação acústica de zonas, uma vez 

que a classificação de sensível poderá determinar um aumento no número de pontos a monitorizar, bem 

como a adoção de medidas de minimização complementares para cumprimento da legislação. 

 

Avaliar-se-á a evolução temporal dos resultados, através da comparação dos resultados das diferentes 

campanhas realizadas com a campanha realizada para caracterização da situação de referência, cujos 

resultados se apresentam no presente EIA, de forma a avaliar a eventual ocorrência de situações mais 

ruidosas em resultado da circulação do tráfego na via.  

 

 

3.6 - RELAÇÃO ENTRE OS FATORES AMBIENTAIS A MONITORIZAR E OS PARÂMETROS 

CARACTERIZADORES DA EXPLORAÇÃO DO PROJETO 

Na fase de exploração os níveis sonoros são influenciados pelo tráfego rodoviário e suas características, 

nomeadamente motor dos veículos, interação pneu / estrada, velocidade de circulação, tipologia do veículo, 

percentagem de pesados, fluidez do tráfego e volume de tráfego em circulação no troço da autoestrada em 

análise. 

 

Sempre que sejam identificadas fontes de ruído alheias à exploração da EN125 – Circular de Olhão, com 

capacidade para influir nos resultados obtidos, deverá ser feita a respectiva menção no âmbito da discussão 

de resultados obtidos. 

 
  



     

 
EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIOS SÍNTESE 
ESTUDO PRÉVIO 0518 EP EIA T2 RS v01.docx 

628

 

3.7 - TIPO DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS 

DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização, decorrentes exclusivamente do tráfego em 

circulação na EN125 – Circular de Olhão, não estão em conformidade com a legislação, reavaliar-se-ão as 

medidas implementadas e/ou adotar-se-ão, sempre que possível, medidas de minimização suplementares. 

 

 

3.8 - PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

Na sequência de cada campanha de monitorização será elaborado um relatório de monitorização, para 

envio a Autoridade de AIA. Este relatório será desenvolvido nos termos disposto no Anexo V da Portaria  

n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

 

Os Relatórios de Monitorização apresentarão a identificação do local de monitorização e dos equipamentos 

de medição utilizados, os períodos de avaliação, as fontes de ruído presentes e os resultados, bem como a 

sua análise e conclusões, incluindo os critérios subjacentes à decisão sobre a revisão do programa de 

monitorização. 
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CAPÍTULO VIII – LACUNAS DE CONHECIMENTO. CONCLUSÕES 

 

 

1- LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Em termos globais considera-se não existirem lacunas técnicas ou de conhecimento com significado, tendo-

se realizado a avaliação do projeto com base em grande informação e conhecimento da zona e suas 

condicionantes, assim como, de elementos de projeto. 

 

 

 

2- CONCLUSÕES 

No Estudo de Impacte Ambiental foram caracterizados e avaliados os potenciais impactes provocados no 

ambiente, decorrentes da implementação do Estudo Prévio da EN125 - Circular de Olhão, o qual apresenta 

dois traçados alternativos para avaliação no presente EIA e sujeição a procedimento de AIA. 

 

O projeto consiste na criação de uma variante à EN125 na travessia de Olhão e vem corresponder à 

eliminação de um constrangimento que ainda existe neste troço da EN125, com assinalável redução do 

nível de serviço e dos tempos de percurso, pelo seu desenvolvimento no interior da cidade de Olhão, onde 

constitui um arruamento urbano, com visíveis incómodos na qualidade de vida e segurança da população e 

com tempos de percursos para os utentes muito mais elevados e penalizadores da desejada melhoria de 

circulação que se impõe a uma estrada desta natureza.  

 

Deste modo, a construção da Circular de Olhão, evitando o atravessamento da zona urbana da cidade, 

contribuirá para uma maior fluidez do tráfego de longo curso na EN125 e, por outro lado, melhorará as 

condições de circulação nos percursos locais e pedonais no centro da cidade de Olhão, ao retirar o tráfego 

de passagem do centro da mesma. Melhorará também a circulação na EN125 a nascente de Faro e 

particularmente entre Faro e Olhão, com movimentos diários atualmente muito significativos face ao 

crescimento de Olhão como concelho residencial. 

 

O estudo realizado permitiu caracterizar, de forma detalhada todos os fatores de interesse ambiental, tendo 

sido avaliados os impactes nas fases de construção e exploração, dado que pelas características do projeto 

não se prevê a sua desativação. 
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Foi possível concluir que o projeto se insere nas figuras de ordenamento em vigor e será desenvolvido de 

modo a minimizar os impactes ambientais associados à sua implantação, integrando várias medidas que 

permitem atingir uma proteção ambiental adequada ao local e à região onde se insere, não pondo em risco 

qualquer valor ambiental relevante. 

 

Na fase de exploração os impactes prevêem-se positivos, associados essencialmente à melhoria da 

acessibilidade e do nível de serviço prestado pela EN125, com reflexos diretos na fluidez do tráfego e dos 

tempos de percurso associados. 

 

Da análise efetuada verifica-se que os impactes negativos do projeto ocorrem essencialmente durante a 

fase de construção, assumindo um carácter temporário.  

 

Os impactes mais significativos estão associados sobretudo, à alteração da zona durante a construção com 

a introdução de naturais perturbações à normal circulação e afetação da envolvente direta em termos da 

sua qualidade ambiental devido à execução das obras. Trata-se de impactes de carácter local, que podem 

classificar-se genericamente como negativos, de magnitude reduzida a moderada na adjacência de algumas 

áreas habitadas à via. São por isso classificados de importância não significativa a pontualmente 

significativa, sendo minimizáveis e aplicando-se a ambas as soluções alternativas em estudo.  

 

Constituirá um impacte permanente do projeto a alteração do espaço na zona de implantação do projeto, 

sendo contudo de referir que o corredor para esta via já se encontra previsto no PDM de Olhão, o qual foi 

preferencialmente, ou sempre que possível seguido, para o desenvolvimento das alternativas de projeto, em 

particular pela Solução B, saindo do mesmo quando não há corredor livre de edificado. A Solução A sendo 

uma alternativa a esse corredor tem contudo troços que se inserem no mesmo. 

 

Esta solução pretendeu ir de encontro ao manifestado pela CM Olhão no anterior procedimento de AIA, que 

considerou que o traçado inicial e que está estabilizado desde 2009, com reserva de corredor em PDM, 

seria o mais favorável. 

 

O projeto está ainda de acordo com as atuais orientações do entendimento entre a IP e a CM Olhão quanto 

à redução das características desta variante, nomeadamente através do aproveitamento da parte das vias 

camarárias existentes e da redução do perfil transversal tipo da estrada a construir, minimizando com isso a 

abertura de novos canais e a afetação de usos, numa zona que é marcada pela ocupação agrícola e áreas 

inseridas em RAN. 
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No seu desenvolvimento procurou-se também corresponder da melhor forma às restrições impostas pelo 

Plano de Ordenamento do PNRF não fazendo abertura de novos acessos mas usando vias existentes que 

podem ser alargadas e melhoradas, nos termos do n.º 2 do art.º 42 do seu regulamento e já com consulta 

prévia sobre este entendimento à Direção do Parque.  

 

De igual modo se previu a articulação com a rede viária local de forma a que a Circular possa efetivamente 

ser acessível a toda a região a norte da cidade de Olhão, estabelecendo um conjunto alargado de rotundas 

e nomeadamente com estradas mais relevantes (ER2-6, EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 – Via do 

Infante)) e melhorando com isso também a circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária 

circundante e o natural efeito de barreira que uma nova via sempre provoca.  

 

Com base nas avaliações realizadas e nos impactes comparados da Alternativa Zero (sem projeto), conclui-

se objetivamente que o projeto é positivo e apresenta viabilidade ambiental, para qualquer um das 

alternativas estudadas, pese embora a Solução B se apresente globalmente como mais favorável face à 

Solução A. 
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