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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento consiste no resumo do projecto de execução que se 

encontra a ser apresentado ao Instituto do Ambiente, para aprovação da 

construção da Ligação a Odiaxere do IC4 – Lanço Lagos/Lagoa. 

Este documento é referente à fase de Projecto de Execução da ligação rodoviária já 

referida e dá seguimento aos trabalhos ambientais já realizados anteriormente, 

visando dar cumprimento à legislação ambiental em vigor para aprovação deste 

tipo de projectos. 

Este documento tem como objectivo a verificação de que o projecto de execução da 

ligação em estudo obedece aos critérios estabelecidos na Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), dando cumprimento aos termos e condições nela verificados. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO TRAÇADO 

O presente estudo refere-se ao Projecto de definição do traçado da Ligação a 

Odiáxere que estabelecerá a interligação do Nó de Odiáxere localizado cerca do Km 

5+770 do IC4 (VLA) entre Lagos/Lagoa e a EN 125 na zona de Odiáxere. 

O traçado agora definido, apresenta um desenvolvimento idêntico ao definido na 

fase anterior do estudo, podendo observar-se no Desenho 1, o desenvolvimento do 

traçado à escala 1/25.000 com base da Carta Militar de Portugal. 

É apenas de referir a inclusão neste traçado da PA1LO (Passagem Agrícola) e 

respectivo restabelecimento. 

No Desenho 1 pode observar-se o desenvolvimento do traçado à escala 1/25.000 

com base da Carta Militar de Portugal e nos desenhos 2, 3 e 4 podem observar-se 

as plantas e perfis longitudinais da via à escala de projecto de execução. 
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2.1. TRÁFEGO 

De acordo com os elementos de tráfego disponíveis, as previsões de tráfego da 

Euroscut para a Ligação a Odiáxere, são as seguintes (Tráfego Médio Diário – 

TMD): 

Quadro 2.1 - Tráfego previsto para a Ligação a Odiáxere 

ANOS 
TROÇO 

2000 2005 2010 2030 

Ligação a  Odiáxere 2 792 2 334 1 970 1 752 

Face às previsões de tráfego mencionado anteriormente adoptou-se o perfil 

transversal tipo de 1x1 via. 

2.2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

A Ligação a Odiáxere inicia-se no terminus do Ramo A+B do Nó de Odiáxere 

(localizado cerca do Km 5+770 do Lanço Lagos/ Lagoa) percorrendo uma extensão 

de cerca de 2 845 m até atingir a EN 125, nas proximidades de Odiáxere onde será 

implantada uma rotunda para efectivação da ligação. 

O traçado apresenta características geométricas em planta compatíveis com uma 

velocidade base de 60 km/h, o que se revela ajustado face aos reduzidos volumes 

de tráfego previstos. 

 

3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE 
IMPACTES 

Para a minimização dos impactes inerentes ao projecto foram estabelecidas várias 

medidas de minimização para a fase de construção e para a fase de exploração da 

via que têm como objectivos principais os seguintes: 

- Reduzir ao máximo a incomodidade para as populações existentes na zona 

envolvente ao traçado quer ao nível social, quer de diminuição da sua qualidade 

de vida através dos níveis de ruído, qualidade do ar, paisagem, etc.; 
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- Afectar minimamente a zona de inserção do traçado, quer ao nível da fauna, 

quer ao nível da flora, que existe actualmente na zona da futura via rodoviária; 

- Acautelar os principais impactes que a via poderá causar ao nível dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos de modo a que, por um lado não seja 

comprometido o seu uso actual (rega, consumo humano ou outro) e por outro 

que não seja afectada quer a fauna, quer a flora aquática; 

- Proteger os eventuais achados arqueológicos que possam existir na zona. 

Para além do estabelecimento destas medidas, foram realizados vários projectos 

complementares que têm também como objectivo a minimização dos impactes 

causados pela estrada. 

Esses projectos foram entregues conjuntamente com o presente documento e 

dizem respeito às seguintes vertentes: 

 

- Estudos Geológicos e Geotécnicos; 

O presente documento, inclui um estudo geológico e geotécnico da ligação em 

estudo, apoiado em trabalhos de reconhecimento efectuados a nível de estudo 

prévio e de uma campanha de reconhecimento geológico e geotécnico à escala 

1/2000, o qual pretende caracterizar as formações geológicas atravessadas. 

As principais conclusões determinaram que não se prevêem riscos geológicos na 

construção dos taludes da via, tendo em conta o tipo de intervenção a realizar. 

 

- Sistemas Ecológicos; 

Os objectivos deste trabalho são a caracterização mais completa e descriminada 

dos impactes associados à construção da ligação a Odiáxere sobre os habitats, a 

flora e a fauna, concretizando as medidas de minimização referidas no EIA. 

Este documento descreve um conjunto de medidas a tomar em consideração na 

fase de construção e na fase de exploração da via, que minimizarão os impactes 
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provocados pelo efeito barreira que a via terá numa zona que possui actualmente 

características rurais. 

 

- Património; 

Este relatório tem por objectivo a verificação de que o projecto de execução 

obedece aos critérios estabelecidos no Parecer da Comissão de Avaliação, dando 

cumprimento aos termos e condições nele fixados, através da caracterização mais 

completa e descriminada dos impactes associados à construção da ligação a 

Odiáxere sobre os imóveis ou os vestígios materiais de tipo arquitectónico, 

arqueológico e etnográfico, concretizando as medidas de minimização referidas no 

EIA. 

Do conjunto de ocorrências patrimoniais sobre as quais a construção da Ligação a 

Odiáxere causará impactes é de destacar a afectação directa e indirecta de um 

conjunto de povoados/habitats do período Neolítico implantados geralmente em 

pequenos cabeços. Para além destes elementos a Ligação afectará apenas 

construções com interesse etnográfico, de baixo valor patrimonial. 

Sendo assim, considera-se que estes impactes são passíveis de minimização com o 

recurso às medidas indicadas. 

 

- Componente Social; 

Este ponto tem como objectivo dar resposta aos estudos pedidos pela comissão de 

avaliação do EIA em fase de Estudo Prévio, relativamente às populações existentes. 

Para que este objectivo seja cumprido, será construída uma passagem agrícola 

para que os terrenos existentes não se tronem inacessíveis para os seus 

proprietários, mantendo-se a transitabilidade entre os dois lados da via, ao longo 

de toda a fase de construção. 
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- Modelação Acústica; 

Este documento consiste na apresentação de resultados da modelação acústica do 

IC4 – Lagos – Lagoa, ligação a Odiáxere e apresenta os níveis de ruído que se 

prevêm vir a verificar na sua envolvente de modo a prever a necessidade de algum 

tipo de protecção para as habitações existentes. 

Segundo este documento, as habitações não serão afectadas significativamente, 

encontrando-se os valores de ruído abaixo do limite legislativo para as zonas 

sensíveis (55 dB(A)). 

No entanto, propõe-se uma monitorização do ruído ao longo dos anos de 

exploração da via, para que se confirme a não necessidade da implementação de 

protecção às habitações (barreiras acústicas, por exp.). 

 

- Qualidade da Água; 

Com o presente Projecto pretende-se averiguar a necessidade ou não do 

tratamento das águas de escorrência da via, tendo em consideração as 

características da região e o uso principal da água na área do projecto. 

O aumento do teor dos principais poluentes associados ao tráfego rodoviário, 

veiculados pelas águas de escorrência, obtido na modelação matemática, permitiu 

concluir ser pouco significativo, sendo, deste modo, cumprida a qualidade da água 

para o principal uso na área do projecto, ou seja, a rega.  

Deste modo, conclui-se que não se justifica a necessidade de tratamento das águas 

de escorrência geradas. 

No entanto, propõe-se uma monitorização da qualidade da água ao longo dos anos 

de exploração da via, para que se confirme a não necessidade da implementação 

de sistemas de tratamento das águas de escorrência. 
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- Plano de Integração Paisagística; 

O Projecto de Integração Paisagística tem como objectivo valorizar a envolvente da 

nova via com a modelação e vegetação do novo relevo e simultaneamente proteger 

da erosão todos os solos afectados pela obra. 

Para que este objectivo seja atingido, foi estudada a implementação de uma 

estrutura verde adequada, não só devido às características intrínsecas da 

vegetação utilizada, mas por se enquadrar na paisagem envolvente.  

A sua implementação será ainda apoiada por um modelado dos taludes 

conveniente, que privilegie as relações de continuidade com a paisagem em que se 

insere, respeitando dentro do possível a sua topografia. 

 

-  Plano de Monitorização; 

Este plano tem como objectivo verificar as medidas de minimização dimensionadas 

no projecto, e realizar-se-á ao longo dos anos de exploração da via, nas vertentes 

do ruído, qualidade da água, qualidade do ar e fauna e flora. 

 

 


