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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumário Executivo desenvolvido no âmbito
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) referente
à Variante Norte de Loulé da EN270 (2ª Fase).
O RECAPE, de que faz parte integrante o presente Sumário Executivo, tem como
objectivo a verificação de que o projecto de execução do troço em estudo obedece
aos critérios estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), dando
cumprimento aos termos e condições nela verificados, nomeadamente com a
adopção e desenvolvimento da Solução A 1ª Sub-fase, com a compatibilização com
os instrumentos de gestão territorial em vigor e com o cumprimento das
condicionantes, medidas de minimização de impactes e propostas de planos de
monitorização.
Importa referir que a 1ª Fase da Variante Norte de Loulé à EN270 se encontra
actualmente em construção.
De acordo com o disposto no Anexo IV da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, o
Sumário Executivo destina-se à divulgação junto do público e tem como objectivo
resumir as principais informações que constam do Relatório Técnico e dos Anexos
do RECAPE.
A entidade proponente do projecto e a entidade licenciadora é a Estradas de
Portugal, S.A. (EP, SA), a qual é responsável por projectar o lanço rodoviário em
estudo, assim como as respectivas ligações à rede viária local.
A elaboração do RECAPE decorreu de Abril de 2009 a Fevereiro de 2010, tendo sido
realizado pela AMB & Veritas, Lda. com recurso a uma equipa alargada.
No presente documento, será estruturado de acordo com o seguinte:


Antecedentes do Projecto (Capítulo 2) – Onde é apresentado o historial
do projecto no que diz respeito aos estudos ambientais;
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Descrição

do

Projecto

(Capítulo

3)

–

Onde

será

apresentado

o

enquadramento do projecto e descritas as suas principais características;


Ambiente Afectado (Capítulo 4) – Onde é apresentado um resumo da
situação de referência da área de implantação do projecto e dos principais
impactes por este gerados;



Estudos complementares e Medidas de Minimização (Capítulo 5) –
Onde serão elencadas todas as medidas minimizadoras que se pretendem
implementar aquando da construção, por forma a reduzir os seus efeitos
negativos e potenciar os aspectos positivos, sendo ainda abordados os
planos de monitorização propostos.

2. ANTECEDENTES DO PROJECTO
Em Abril de 1992 deu entrada no ex-Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, o
Estudo de Impacte Ambiental relativo ao Estudo Prévio da Circular de Loulé. No
parecer da Comissão de Avaliação, datado de Dezembro de 1993, concluiu-se que
toda a área envolvente da cidade de Loulé era caracterizada por solos de elevada
aptidão agrícola e pela presença de águas subterrâneas, factos que levaram a CA a
questionar a necessidade da construção do projecto na sua totalidade.
Com base nos dados de tráfego e no ordenamento do território a CA concluiu ainda
que o projecto deveria ser reformulado e que apenas seria necessária a construção
de uma variante para desviar de Loulé o tráfego que circulava no sentido
Este/Oeste, devendo-se para o efeito seguir o disposto no PROT Algarve (Plano
Regional de Ordenamento do Território do Algarve, Decreto Regulamentar n.º
11/91 de 21 de Março) que contemplava uma Variante Norte de Loulé.
Posteriormente, em Agosto de 2001 deu entrada na ex-Direcção Geral de Ambiente
o Estudo de Impacte Ambiental relativo ao Projecto de Execução da Variante Norte
de Loulé à EN270 e continuação da Variante à EN396, entre a zona industrial de
Loulé e a EN270.
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A Comissão de Avaliação emitiu o seu parecer a Março de 2002, tendo concluído
que o traçado embora tivesse sido desenvolvido para a fase de Projecto de
Execução, não apresentava alternativas que minimizassem os impactes negativos
identificados no EIA, nomeadamente sobre os solos e áreas de uso condicionado
(Reserva Agrícola Nacional), ruído, socioeconomia e património arqueológico. No
processo de consulta pública, embora as posições manifestadas não fossem de
oposição ao projecto, propunham alternativas que não poderiam ser incorporadas
no projecto em virtude de este se encontrar em fase de Projecto de Execução.
Pelos motivos identificados a CA considerou que deveria ser emitido parecer
desfavorável ao traçado, tendo sida emitida a respectiva Declaração de Impacte
Ambiental em Março de 2002, onde é deferido que o parecer é “desfavorável para o
sublanço entre a 2ª rotunda e o final do traçado, devendo o projecto rodoviário
actual ser melhorado e o seu traçado corrigido, incorporando as sugestões da
Comissão de Avaliação e da consulta pública.”
“Ponderando o interesse estratégico da Variante Norte de Loulé para a circulação de
veículos pesados bem como a localização da Central de Camionagem (junto da 2ª
rotunda prevista) emito parecer favorável para o sublanço inicial daquela variante,
situado entre o início do traçado e a 2ª rotunda bem assim o acesso entre esta
rotunda e a Central de Camionagem, condicionado ao cumprimento integral das
medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte Ambiental.”
Deste modo, foi apresentado um novo Estudo de Impacte Ambiental, no qual foram
analisados traçados alternativos para o projecto da 2ª fase da Variante Norte de
Loulé à EN270, incluindo a solução desenvolvida em 2002, a qual corresponde à
solução base do novo projecto. Este Estudo de Impacte Ambiental elaborado para a
Fase de Estudo Prévio deu entrada, em Março de 2004, no Instituto do Ambiente,
para ser sujeito a Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, de acordo com
o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 Maio, alterado e republicado através do DecretoLei nº 197/2005 de 8 de Novembro.
Este Estudo de Impacte Ambiental foi analisado pela Comissão de Avaliação do
Instituto do Ambiente, a qual, após apreciação técnica do estudo, considerou
indispensável a solicitação de elementos adicionais ao nível da cartografia,
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objectivos e justificação do projecto, descrição do projecto e das alternativas
consideradas, recursos hídricos e qualidade da água, qualidade do ar, ambiente
sonoro, sistemas ecológicos, componente social, e a consequente reformulação do
Resumo Não Técnico (RNT). Com a entrega do Aditamento em Agosto de 2004, a
Comissão de Avaliação considerou que dispunha de informação suficiente para dar
continuidade ao procedimento de AIA, tendo declarado a conformidade do EIA em
Fevereiro de 2005.
Na respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), datada de Dezembro de
2003, é proferido o seguinte:


Tendo por base o Parecer Final do Processo de Avaliação de Impacte
Ambiental, que decorreu em fase de Estudo Prévio, emito declaração de
impacte ambiental (DIA) favorável ao Projecto da ‘Variante Norte de Loulé
à EN270 (2ª fase), condicionada:
o

Adopção da Solução A 1ª sub-fase.

o

À compatibilização com a disciplina respeitante ao ordenamento do
território constante dos instrumentos de gestão territorial em vigor,
conforme descritos na parte de ordenamento do território no Parecer
Final da Comissão de Avaliação;

o

Ao cumprimento das condicionantes, medidas de minimização e dos
planos de monitorização anexos à presente Declaração de Impacte
Ambiental (DIA).

A DIA indica quatro condicionantes a ser cumpridas:
1

–

Efectuar

uma

caracterização

aprofundada

das

populações

de

fauna,

particularmente de anfíbios, que utilizam a área sensível 2 e como dispersam para
os habitats circundantes, de modo a serem estabelecidas medidas de minimização
efectivas, nomeadamente a manutenção de corredores de dispersão através da
construção de passagens apropriadas.
2 – Avaliar os impactes na área sensível 4 e, caso se verifique a sua afectação,
deverão ser equacionadas medidas de minimização adequadas.
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3 – Efectuar um estudo exaustivo dos caminhos/percursos actuais que serão
afectados, quer pedonais quer rodoviários, propondo-se para cada um deles o
respectivo restabelecimento.
4 – Apresentar um estudo de minimização de Ruído que deverá ter em
consideração o seguinte:


Uma avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis
existentes e previstas, para o período diurno e nocturno, para o ano de início
de exploração, um ano intermédio e ano horizonte de projecto;



A tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas,
atendendo às características do Projecto de Execução, com a indicação da
sua eficácia quer ao nível do piso térreo quer ao nível do(s) piso(s)
superiore(s) do(s) edifício(s), tendo em conta que os limites legislados se
reportam ao ruído ambiente exterior;



Deverão ser avaliados os impactes residuais resultantes da implementação
de barreiras acústicas, nomeadamente em termos de ensombramento e de
impacte visual na envolvente e propostas, caso necessário, as intervenções
que se considerem necessárias;



A classificação acústica (“mista” ou “sensível”), que o município local
entretanto venha a adoptar para as zonas, no sentido de ser dado
cumprimento ao n.º 3 do Art.º 4º do RLPS.

A DIA indica ainda 14 medidas a ser cumpridas para a Fase de Projecto de
Execução, apresentando-se as mais relevantes para o desenvolvimento do Projecto
da Variante:
“4.

As Passagens Hidráulicas (PH) devem ser dimensionadas com secção única e

de forma a garantirem a continuidade da linha de água a montante e a jusante, em
termos de funcionamento hidráulico. Nos locais onde a jusante existem pontões
terá de ser revista a sua capacidade de vazão e, caso se verifique que a secção é
insuficiente, terá de se proceder à sua substituição. Especial atenção deverá
merecer a área a jusante da PH0.1A1.”
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“8.

Caso o projecto de execução venha a prever a implementação de bacias de

retenção, a sua implementação deverá justificar-se face às características dos
aquíferos, aos sentidos mais prováveis do fluxo de percolação e à existência de
captações de maior interesse e susceptíveis de serem afectadas.”
“9.
áreas

Prospecção sistemática, a aplicar ao corredor seleccionado e a todas as
a

afectar

no

decurso

da

obra,

incluindo

as

correspondentes

ao

restabelecimento da rede viária, à construção e/ou melhoria dos acessos à obra,
aos estaleiros, e aos locais de empréstimo e depósito de terras, devendo ser
apresentado os resultados desses trabalhos.”
“10.

Análise dos locais que atravessam áreas agrícolas, de modo a aproximar o

traçado definitivo do limite das

propriedades, por

forma a evitar o seu

seccionamento”
“11.

Deverá ter-se em consideração o afastamento do traçado dos furos

licenciados pela ex-DRAOT – Algarve. Para além disso, o Projecto de Drenagem
deverá ter em consideração o direccionamento das águas da plataforma para locais
afastados dos terrenos envolventes à estrada que apresentam furos. Deverá ainda
ter em atenção o adequado alinhamento das Passagens Hidráulicas com as linhas
de água a restabelecer.”
“12.

Apresentar medidas que minimizem os impactes resultantes da afectação de

habitações.”
“13.

O projecto de Vedação deverá ter em consideração a utilização de uma

vedação de malha progressiva, sendo mais estreita na zona mais próxima do solo
onde deverá ser o mais próximo possível de 2.5 cm na vertical e 15 cm na
horizontal. A sua altura deve ser constante (pelo menos 1.50m), formando uma
estrutura contínua (intransponíveis para a maioria das espécies animais), sendo
apenas interrompida nos locais de passagem. Para além disso, em toda a sua
extensão deverá ser enterrada a uma profundidade de cerca de 20 cm, adaptandose ao perfil do terreno uma vedação de malha progressiva, sendo mais estreita na
zona mais próxima do solo onde deverá ser o mais próximo possível de 2.5 cm na
vertical e 15 cm na horizontal. A sua altura deve ser constante (pelo menos
1.50m), formando uma estrutura contínua (intransponíveis para a maioria das
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espécies animais), sendo apenas interrompida nos locais de passagem. Para além
disso, em toda a sua extensão deverá ser enterrada a uma profundidade de cerca
de 20 cm, adaptando-se ao perfil do terreno.”
“14.

O projecto de Integração Paisagística, deverá ter em consideração as

seguintes medidas:


A instalação de barreiras naturais de vegetação ao longo de toda a via,
especialmente nas zonas que atravessam ou se desenvolvem próximo das
áreas sensíveis identificadas. As espécies florísticas a utilizar devem ser
autóctones, sendo colocadas a uma distância considerável das bermas
(cerca de 4 m, para árvores e arbustos), para não constituírem risco para os
automobilistas;



Implementação do revestimento vegetal dos taludes resultantes da inserção
da via na paisagem, com o objectivo de diminuir o seu impacte visual
envolvente e minimizar a sua erosão superficial;



Deverá ser efectuada a plantação de uma cortina arbóreo-arbustiva nos
taludes com espécies de crescimento rápido com o objectivo de diminuir o
seu impacte visual na envolvente e minimizar a sua erosão;



Deverá ter-se em atenção a escavação existente entre os km 2+100 e
2+200, sensivelmente, apresentando-se medidas específicas de integração
paisagística para este local.”

No que concerne a medidas para a fase de obra, a DIA indica 25 medidas a cumprir
durante os trabalhos de construção, salientando-se as mais relevantes:
“23.

Deverá ser efectuado o restabelecimento de todos os serviços interceptados

pela estrada, incluindo entre outras condutas de água e sistemas de rega que terão
de ser substituídos e assegurada a manutenção da água para cada uso, no mais
curto espaço de tempo.”
“24.

A desmatação deverá ser reduzida ao mínimo estritamente necessário à

construção da obra. A camada superficial dos solos das classes de capacidade de
uso A e B, nas áreas que venham a ser ocupadas pela estrada, deverá ser removida
e acumulada em pargas, para futura utilização no revestimento dos taludes.”
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“27.

No caso dos poços ou furos que sejam directamente afectados, deverá ter-

se em consideração a construção de alternativas, de modo a não prejudicar os seus
utilizadores, evitando inviabilizar os usos associados.”
“36.

Os resíduos vegetais não poderão ser enterrados ou depositados próximo

das linhas de água ou charcos da área de estudo, pois podem provocar a
degradação da qualidade da água. A descarga das águas resultantes da limpeza das
betoneiras deverá ser devidamente licenciada e ser efectuada longe das áreas
sensíveis ao nível dos sistemas ecológicos e do ponto de vista agrícola e dos corpos
de água que existem na região.”
“39.

Deverá ser efectuado o acompanhamento das obras por arqueólogos

durante a instalação de estaleiros, nas fases de decapagem, desmatação e
revolvimento de solos.”
“47.

Deverá ser efectuado um Plano de Integrado de Gestão de resíduos

resultantes da actividade dos estaleiros e da obra.”

A 19 de Fevereiro de 2009 deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da
“Variante Norte de Loulé (2.ª Fase)”, cujo parecer da CA, datado de 28 de Abril de
2009, refere que: “a Comissão de Avaliação considera que o RECAPE não permite
verificar o cumprimento da Declaração de Impacte Ambiental, existindo também
algumas condicionantes/medidas de minimização que não estão a ser cumpridas,
pelo que o RECAPE terá que ser reformulado de acordo com a apreciação efectuada
no referido parecer.”
Em face do parecer da CA, a DIA foi prorrogada através de Despacho do Senhor
Secretário de Estado do Ambiente, sendo que este Sumário Executivo faz parte do
RECAPE reformulado.
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.1. LOCALIZAÇÃO
O projecto em estudo encontra-se localizado na Região do Algarve de Portugal
Continental (NUTS II), na sub-região do Algarve (NUTS III), no Distrito de Faro e
no concelho de Loulé, mais concretamente na freguesia de Loulé – S. Clemente
(figura seguinte).

Figura 3.1 – Localização do projecto ao nível dos concelhos e das freguesias
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A figura RPE-RF.00-SEC-01 apresentada no final do presente documento mostra o
projecto em estudo no presente RECAPE, à escala 1:25.000.

3.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TRAÇADO
O traçado em estudo, com uma extensão de 1766,6 m desenvolve-se de um modo
geral no sentido Oeste – Este e tem como objectivo tem retirar o tráfego de
passagem do interior do núcleo urbano de Loulé e permitir simultaneamente uma
melhor acessibilidade à zona Norte de Loulé.
O início da variante localiza-se na rotunda existente na EN396, junto do Pavilhão
Municipal de Loulé e do Centro de Saúde, que dá acesso ao centro da cidade de
Loulé. O términos da variante, situa-se sobre a actual rotunda de Pedragosa na EN
270.
No seu percurso o traçado cruza diversas vias que são transpostas por uma
passagem superior e uma obra do tipo passagem inferior e ainda uma obra do tipo
passagem agrícola, que foram definidas após o estudo dos caminhos/acessos locais
realizado para cumprir a Condicionante 3 da DIA.
Na parte final o traçado, cerca do km 1+025, o traçado cruza uma propriedade
dividindo-a de forma a que o acesso entre as duas casas aí existentes fica cortado.
Por este facto, o traçado da variante integra nesta zona a construção de um falso
túnel com cerca de 105 m de extensão, para permitir a passagem da variante pela
propriedade de uma forma que a ligação entre as duas casas seja afectada ao
mínimo.
A Variante Norte de Loulé apresenta um perfil transversal tipo, na secção
corrente, de 2x2 vias com 3,50 m para cada sentido, um separador central do tipo
rígido com 1,0 m de largura com duas bermas de 0,5 m e bermas exteriores de
2,00 m pavimentadas.
Já no que diz respeito aos restabelecimentos, este perfil transversal é de dois tipos:
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Restabelecimentos 1 e 2:
o

Faixa de rodagem bidireccional com duas vias de 3,0 m cada;

o

Bermas exteriores de 1,0 m.

Caminhos Paralelos, Serventias 1 e 2 e Restabelecimento 1A:
o

Faixa de rodagem bidireccional com 4,0 m;

o

Bermas exteriores de 0,50 m (apenas nas Serventias 1 e 2 e
Restabelecimento 1A).

Para a construção da Variante Norte de Loulé é necessário o recurso a alterações no
terreno para a instalação da estrada. Assim, os movimentos de terras previstos,
considerando que os materiais escavados são utilizados para a construção dos
aterros e a terra da camada superficial é armazenada para utilização posterior,
indicam que haverá terras em excesso, num total de cerca de 52.938 m3 que,
durante a fase de obra, serão enviados para depósito devidamente licenciado ou
aproveitados para recuperar pedreiras na região de Loulé.
Da mesma forma, para evitar que as linhas de água ou de escorrência natural na
zona da estrada sejam cortadas pela Variante, foi desenvolvido um projecto de
drenagem para a via, que contempla passagens hidráulicas para que a água se
escoe livremente e segundo o seu padrão natural. Da mesma forma, este projecto
de drenagem também contempla a recolha da água da chuva na estrada e nas
zonas escavadas, encaminhando-as para pontos de descarga, sendo separativa.
Refira-se que foi estudada a alteração da qualidade da água em função das
descargas de águas de escorrência da via, tendo-se constatado que esta não
representava alterações graves. No entanto, tratando-se de uma zona muito
sensível do ponto de vista da água e da sua qualidade, para evitar que pudessem
ocorrer situações de contaminação pelas águas da estrada, foram desenvolvidas
bacias de detenção colocadas junto dos referidos pontos de descarga da via, de
maneira a poder tratar a água que dali vem.
A Variante Norte de Loulé será igualmente completamente vedada, com vedação
de malha progressiva com 1,5 m de altura, sendo enterrada até uma profundidade
de 20 cm e ajustando-se ao modelado natural do terreno, de acordo com a Medida
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13 da Declaração de Impacte Ambiental, de modo a evitar o acesso dos animais e
das pessoas à zona da estrada.
No que diz respeito ao tráfego, foram consideradas previsões para um ano de
início da exploração (2013), anos intermédios (2018 e 2023) e um ano horizonte
(2028), conforme se apresenta no quadro seguinte:
Quadro 3.1 – Valores de Tráfego determinados
Veículos

Veículos

ligeiros

pesados

2013

6 168

2018

Ano

Total

% pesados

132

6 300

2.10%

7 502

138

7 640

1.80%

2023

8 699

141

8 840

1.60%

2028

10 077

153

10 230

1.50%

A construção da Variante Norte de Loulé irá interferir com algumas infraestruturas e serviços, cuja reposição será acautelada:
Quadro 3.2 - Serviços e Infra-estruturas Afectados
Tipo de Serviço

Km

Modo de Afectação

Depósito de Água

0+375

Furo

1+675

Talude de Aterro e Plataforma da Via

Tanque

1+680

Talude de Aterro e Plataforma da Via

Colector  200 mm

0+000

Plataforma da Via

Conduta de água de  110 mm

0+000

Talude de Aterro e Plataforma da Via

Conduta de água de  90 mm

1+766

Plataforma da Via

Conduta de água de  200 mm

1+766

Plataforma da Via

Rede Geral de Esgotos  200 mm

1+766

Plataforma da Via

Conduta adutora do reservatório

0+000 / 0+075

Conduta de água de  350 mm

0+000 / 0+075

Talude de Aterro e Caminho Paralelo
associado ao Rest. 1

Talude de Aterro e Plataforma da Via
associado ao Restabelecimento 2
Talude de Aterro e Plataforma da Via
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Tipo de Serviço

Km

Modo de Afectação
associado ao Restabelecimento 2

Conduta de água de  250 mm

0+000 / 0+075

Talude de Aterro e Plataforma da Via
associado ao Restabelecimento 2

No que diz respeito ao estaleiro, áreas de depósito, manchas de empréstimo,
acessos e outras infra-estruturas de apoio à obra, ainda não se encontram
definidas, sendo que, quando da fase de concurso para a execução da obra, será da
responsabilidade do empreiteiro definir as localizações tendo em consideração as
restrições à sua localização.
A calendarização deste projecto, prevê com os devidos ajustes necessários ao
desenrolar do processo de pós-avaliação, que a construção ocorra entre o 1º
semestre de 2011 e o 2º semestre de 2012, estimando-se que a abertura ao
tráfego aconteça em 2013.

4. CONFORMIDADE COM A DIA
Este

capítulo

tem

por

objectivo

apresentar

uma

síntese

das

medidas

e

condicionantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), e a forma como as
mesmas foram consideradas no Projecto de Execução da Variante Norte de Loulé à
EN270 (2ª fase), o qual foi desenvolvido com o objectivo prioritário de minimização
dos impactes ambientais e o respeito pelo conteúdo da DIA.
Tendo presente a DIA, os contactos com entidades, os estudos complementares
efectuados nesta fase e o reconhecimento de campo, foi efectuada uma análise das
alterações ocorridas no traçado desde a fase de Estudo Prévio, até à actual fase de
Projecto de Execução, acompanhada da respectiva justificação técnica seguida de
uma análise ambiental integrada que incidiu especificamente sobre a área onde se
verificou a modificação no traçado, verificando-se que as alterações ocorridas
permitem minimizar alguns dos impactes detectados em fase de Estudo Prévio.
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De modo a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA, Parecer da CA, e
no EIA, foram efectuados diversos estudos e projectos complementares, sendo
de referir os seguintes:


Estudo de Caracterização Ecológica – efectuou-se uma caracterização
mais aprofundada das comunidades de fauna ligadas à zona das charcas,
com especial incidência sobre os anfíbios e uma análise mais pormenorizada
dos impactes sobre a área sensível 4, uma zona de bosquete de azinheira,
na sequência das Condicionantes 1 e 2 da DIA.
Este estudo indicou que a zona das charcas é importante para a comunidade
de anfíbios, possibilitando igualmente determinar que os animais se
dispersam das charcas para os habitats da envolvente através das zonas de
vegetação mais densa.
De modo a evitar a perda de mais charcas para além da que será afectada
pelo projecto, foram propostas medidas específicas de delimitação das
charcas durante os trabalhos da obra, bem como a instalação de uma
vedação de malha mais apertada junto ao chão para evitar que os animais
entrem na estrada quando vêem ou vão para as charcas, conduzindo-os a
uma passagem hidráulica que eles podem utilizar para passar de um lado
para o outro da estrada.
Foi igualmente analisada a interferência com a área sensível 4 que é um
bosque de azinheira sensivelmente ao km 1+300 e constatou-se que a sua
interferência com o traçado e muito reduzida, devendo ser vedada para não
sofrer intervenções adicionais durante a fase de obra.



Hidrogeologia – para a avaliação das interferências do projecto da Variante
com os recursos hídricos subterrâneos, foi feita a identificação de todos os
pontos de água da área de implantação da estrada, tendo-se constatado que
a maior parte diz respeito a furos privados, utilizados para rega e consumo
humano.
Foram identificadas todas as situações em que ocorre interferência da
estrada com as infra-estruturas no terreno, tendo-se constatado que serão
afectadas um furo, um reservatório desactivado e um tanque, não se tendo
identificado situações de interferência directa com captações licenciadas
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nem com captações municipais, mas comprovou-se que a Variante se
desenvolve na área do perímetro de protecção afastada de duas captações
municipais.


Prospecção Arqueológica Sistemática - realizada com o principal
objectivo de averiguar a existência de elementos patrimoniais na faixa
directamente afectada pelo projecto, bem como da necessidade de adopção
de medidas cautelares nas diferentes fases da obra.
O trabalho possibilitou a identificação dos elementos patrimoniais presentes,
prevendo-se, pela proximidade ao projecto, a interferência com alguns
destes elementos. Assim, propõe-se:
o

Para a fase prévia à obra:


Realizar sondagens arqueológicas nos Elementos Patrimoniais
n.os 5, 7 e 12, uma vez que correspondem a manchas de
dispersão de materiais com algum significado em termos de
área;

o

Para a fase de construção:


Delimitação de perímetros de protecção de 10 m para os
Elementos Patrimoniais n.os 1, 2, 4, 6, 8 e 9;



A realização de uma memória descritiva da(s) estrutura(s) –
levantamento de plantas e alçados, registo fotográfico e
topográfico e descrição textual – dos Elementos Patrimoniais
n.os 3, 10 e 11



Estudo Acústico – avaliação dos impactes derivados do ruído de tráfego
que circulará na via, nas zonas sensíveis existentes na sua envolvente –
habitações – incluindo a verificação da necessidade de implementação de
medidas de minimização do ruído. Este estudo levou à adopção de um
pavimento com características absorventes – Betuminoso Modificado com
Borracha, BMB – como primeira medida de mitigação, bem como de
barreiras acústicas para protecção de alguns receptores da envolvente à
Estrada.
Estas barreiras localizar-se-ão nos seguintes locais:
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o

Entre o km 0+220 e o km 0+340, do lado esquerdo da via;

o

Entre o km 0+570 e o km 0+650, do lado direito da via;

o

Entre o km 0+638 e o km 0+842 do lado esquerdo da via;

o

Entre o km 1+660 e o km 1+766 do lado direito da via

Qualidade do Ar - foi reavaliada a qualidade do ar na envolvente à estrada
de acordo com o Índice da Qualidade do Ar (IQar) nos pontos receptores
(casas) considerados mais sensíveis localizados ao longo da Variante Norte
de Loulé à EN270 (2ª Fase), em função das alterações ao tráfego esperado
através da simulação da forma de dispersão dos principais poluentes
atmosféricos (NOx, CO e PM10) emitidos pelos veículos que transitarão na
via através da utilização do software CALINE4.
A modelação realizada permite concluir que a qualidade do ar se manterá
dentro dos parâmetros normais, não se prevendo a ocorrência de impactes
significativos.



Recursos Hídricos – foi feita a caracterização da interferência do projecto
com

a

componente hídrica da

área

onde o

projecto

se

instalará,

identificando-se as situações de atravessamento de linhas de água, de infraestruturas de abastecimento e saneamento, a caracterização dos usos de
água na área e a modelação matemática da entrada de poluentes
provenientes da estrada e das águas de escorrência nas linhas de água.
Esta modelação indicou que as concentrações de poluentes serão sempre
baixas nas águas de escorrência mas, uma vez que a área da estrada se
sobrepõe a uma zona muito sensível do ponto de vista aquífero e também a
perímetros de protecção de captações municipais para consumo humano,
foram propostos sistemas de tratamento das águas de escorrência da via,
de maneira a evitar problemas relacionados com a contaminação dos
recursos hídricos.


Componente Social – foi realizada uma análise aprofundada a todas as
situações de corte/interferência com os caminhos/acessos locais na área
onde se desenvolve a Variante, tendo-se constatado que o projecto
possibilita a manutenção de toda a mobilidade local. Foram ainda analisadas

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª fase)
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Volume I: Sumário Executivo

Página 20

as condições em que esses restabelecimentos são feitos e constatou-se que
mesmo

quando

as

características

dos

restabelecimentos

são

menos

favoráveis, se garante sempre a passagem e utilização por veículos e peões.
Foram igualmente analisadas as situações de corte nas propriedades
originada pela estrada, tendo-se identificado as situações em que resultam
parcelas não utilizáveis e as situações em que a estrada passa muito perto
de habitações.
Foram ainda desenvolvidos o Projecto de Integração Paisagística, o Projecto
de Protecção Sonora e os Projectos de Sistemas de Tratamento de Águas
de Escorrência da Via.
O Projecto de Integração Paisagística tem como objectivos integrar o lanço da
Variante Norte de Loulé à EN270, enquadrando e valorizando a envolvente da via,
garantindo as relações de continuidade com a paisagem em que se insere,
implementando uma estrutura verde adequada, salvaguardando a estabilização dos
taludes e protegendo da erosão todos os solos afectados pela obra, promovendo o
reequilibro ecológico e fomentando a redução da poluição atmosférica. Compreende
os seguintes elementos:


Planos de reposição do coberto vegetal nas superfícies não pavimentadas
adjacentes à via que sofrerem movimentações de terra, ficando sem
revestimento vegetal, através de sementeiras e plantações com espécies
seleccionadas de forma a garantir uma melhor adaptação às condições
locais. Promover-se-á constituição de cortinas arbóreo-arbustivas de forma a
diminuir o impacte visual e a afectação do enquadramento paisagístico das
áreas

com

maior

acessibilidade

visual,

nomeadamente

dos

núcleos

populacionais afectados pela via. Desenvolver-se-ão módulos de plantação a
implementar nos taludes de aterro e escavação, de modo a reduzir o
impacte visual e permitir uma melhor integração paisagística e cénica na
paisagem.


Medidas cautelares de modo a garantir a preservação da vegetação
existente

(nomeadamente

exemplares

de

árvores

ou

arbustos

que

apresentem valor ecológico ou ornamental), das linhas de água, das
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características

de

solo

fértil

–

incluindo

medidas

de

decapagem

e

armazenamento da terra viva. As medidas cautelares incluem também
recomendações para a integração paisagística de depósitos temporários,
estaleiros, depósitos permanentes e áreas de empréstimo de terras.


Normas técnicas correspondentes à qualidade dos materiais a utilizar e
execução de todos os trabalhos necessários à correcta implementação do
Projecto de Integração Paisagística.



Um plano de manutenção, para as áreas sujeitas a revestimento vegetal, de
forma a garantir um desenvolvimento adequado do material vegetal, que
promova a estabilização dos taludes e de todas as zonas intervencionadas e
evite a erosão, durante a fase de exploração.

A implementação do Projecto de Integração Paisagística dará origem a um impacte
positivo, tanto na fase de construção como de exploração, devendo as obras de
integração paisagística e de revestimento vegetal ser executadas à medida que os
respectivos troços vão sendo construídos e nas épocas apropriadas especificadas
nas Normas Técnicas e proceder-se ao plano de manutenção na fase de Exploração.
O Projecto de Protecção Sonora tem como objectivo a efectivação das medidas de
protecção

do

ruído

sobre

os

receptores

sensíveis,

sendo

desenvolvido

conjuntamente com o Estudo Acústico, definindo a altura e composição das
barreiras acústicas a implementar no terreno
Os Projectos de Sistemas de Tratamento de Água de Escorrência da Via foram
desenvolvidos na sequência da avaliação dos impactes da Estrada sobre os recursos
hídricos, muito embora a se tenha constatado que as águas de escorrência não
implicarão impactes significativos sobre estes.
Em todo o caso, a localização da Variante numa área muito sensível do ponto de
vista aquífero e o seu desenvolvimento na zona de protecção alargada das
captações municipais para consumo humano, levou a que se desenvolvessem os
projectos de quatro sistemas de tratamento, de modo a reduzir todas as
probabilidades de ocorrência de situações negativas de contaminação dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos.
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Os sistemas de tratamento consistem de bacias de detenção e de pré-tratamento
associadas aos pontos em que a água de escorrência é descarregada da estrada,
tendo sido dimensionadas com base em pressupostos de precipitação, caudal a
tratar, tempo necessário para o tratamento e eficácia deste tratamento.
Para além destes estudos complementares ao presente RECAPE, foi efectuada a
caracterização completa e aprofundada dos impactes relativos aos seguintes
factores ambientais: Geologia, Solos, Uso Actual do Solo, Recursos Hídricos,
Ambiente Sonoro, Componente Biológica, Componente Social, Planeamento e
Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo, Património e
Paisagem. Desta análise foram propostas diversas medidas de minimização dos
impactes identificados quer para a fase de construção, quer de exploração.
Assim, o Projecto de Execução foi desenvolvido considerando as recomendações da
DIA, da comissão técnica e da Consulta Pública, referindo-se seguidamente as
Condicionantes:
1

–

Efectuar

uma

caracterização

aprofundada

das

populações

de

fauna,

particularmente de anfíbios, que utilizam a área sensível 2 e como dispersam para
os habitats circundantes, de modo a serem estabelecidas medidas de minimização
efectivas, nomeadamente a manutenção de corredores de dispersão através da
construção de passagens apropriadas.
No âmbito do RECAPE foi realizada a caracterização aprofundada das populações de
fauna, sendo dada especial importância aos anfíbios, sendo igualmente analisada a
forma como se processa a dispersão para os habitats da envolvente a partir das
charcas.
O estudo indica que as comunidades de fauna são comuns a zonas agricultadas
sem a presença de espécies importantes do ponto de vista ecológico, sendo que a
comunidade de anfíbios é a principal utilizadora das charcas.
Em face às condicionantes técnicas e ambientais de desenvolvimento do traçado,
verifica-se que não será possível evitar a afectação directa de uma destas charcas,
propondo-se medidas de protecção das charcas restantes e de prevenção do efeito
barreira através da promoção de pontos de atravessamento.
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2 – Avaliar os impactes na área sensível 4 e, caso se verifique a sua afectação,
deverão ser equacionadas medidas de minimização adequadas.
O estudo da Componente Biológica realizado procede a uma análise dos impactes
sobre a área sensível 4, constatando que a mesma sofre efectivamente uma
afectação directa resultante das alterações ao traçado em relação ao proposto em
Estudo Prévio.
A área sensível 4 é constituída por um bosquete de azinheira e zambujeiro – com
outras espécies arbóreas e arbustivas – que lhe conferem características relevantes
quer no que concerne à sua aproximação a habitats classificados no âmbito do
Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, quer no que concerne à sua
relevância para a fauna.
Da análise realizada resulta que o impacte é pouco significativo e de reduzida
magnitude, sendo mais afectada a sua função enquanto “base” para a fauna do que
a sua estrutura propriamente dita.
Por forma a minimizar os impactes decorrentes da fase de obra e de exploração,
são propostas medidas específicas de protecção, medidas essas incluídas no volume
respeitante às Cláusulas Ambientais a Integrar no Caderno de Encargos da Obra,
desta

forma

vinculando

a

entidade

responsável

pela

empreitada

ao

seu

cumprimento.

“3.

Efectuar um estudo exaustivo dos caminhos/percursos actuais que serão

afectados, quer pedonais quer rodoviários, propondo-se para cada um deles o
respectivo restabelecimento.”
No âmbito da reavaliação dos impactes ambientais gerados pela estrada com as
alterações necessárias ao aprofundamento do desenvolvimento do projecto
rodoviário, efectuou-se a análise dos restabelecimentos projectados relativamente
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aos caminhos e acessos actualmente existentes, tendo-se constatado que o
Projecto da Variante Norte de Loulé contempla o adequado restabelecimento de
todas os caminhos/acessos interferidos, sendo propostos três restabelecimentos –
Restabelecimento 1, Restabelecimento 1A e Restabelecimento 2 – duas serventias
– Serventia 1 e Serventia 2 – e quatro caminhos paralelos que evitam o efeito
barreira normalmente associado a uma infra-estrutura deste tipo, garantindo o
acesso às edificações/propriedades na envolvente do traçado.

“4.

Apresentar um estudo de minimização de Ruído que deverá ter em

consideração o seguinte:


Uma avaliação rigorosa dos impactes, em todas as situações sensíveis
existentes e previstas, para o período diurno e nocturno, para o ano início de
exploração, um ano intermédio e ano horizonte de projecto;



A tipologia, extensão e dimensionamento das medidas preconizadas,
atendendo às características do Projecto de Execução, com indicação da sua
eficácia quer ao nível do piso térreo quer ao nível do(s) piso(s) superior(es)
do(s) edifício(s), tendo em conta que os limites legislados se reportam ao
ruído ambiente exterior;



Deverão ser avaliados os impactes residuais resultantes da implementação
de barreiras acústicas, nomeadamente em termos de ensombramento e de
impacte visual na envolvente e propostas, caso necessário, as intervenções
que se considerem necessárias;



A classificação acústica (“mista” ou “sensível”), que o município local
entretanto venha a adoptar para as zonas, no sentido de ser dado
cumprimento ao n.º3 do Art.º 4.º do RLPS.

Foi desenvolvido o Estudo Acústico da área de implantação da Variante, com a
determinação dos impactes negativos sobre os receptores sensíveis presentes. Este
estudo motivou a adopção de um tipo de pavimento especial, com características
de redução do ruído – Betuminoso Modificado com Borracha, BMB – tendo-se
constatado que haveria necessidade de adoptar barreiras acústicas nalgumas
situações.
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Assim, para operacionalizar a localização, estrutura e dimensões das barreiras
necessárias, foi desenvolvido conjuntamente o Projecto de Protecção Sonora.
No que diz respeito a Medidas para a Fase de Projecto de Execução, salientam-se
as seguintes:
“4.

As Passagens Hidráulicas (PH) devem ser dimensionadas com secção única e

de forma a garantirem a continuidade da linha de água a montante e a jusante, em
termos de funcionamento hidráulico. Nos locais onde a jusante existem pontões
terá de ser revista a sua capacidade de vazão e, caso se verifique que a secção é
insuficiente, terá de se proceder à sua substituição. Especial atenção deverá
merecer a área a jusante da PH0.1A1.”
Da análise do Projecto de Drenagem (P2 do Projecto de Execução) verifica-se que
todos os órgãos de drenagem transversal propostos apresentam secção única
dimensionada de acordo com os pressupostos e normativos em vigor.
É igualmente relevante referir que a referida linha de água apresenta um carácter
temporário, encontrando-se bastante intervencionada e regularizada:


Após o seu atravessamento pelo Projecto em apreço, a linha de água
desenvolve-se com uma orientação genérica Norte/Sul, encontrando-se
delimitada por muros junto às habitações junto ao traçado, perto do km
0+200, sendo transposta por um pontão no caminho que liga Loulé à
localidade de Barreiras Brancas;



Após este ponto, a referida linha de água inflecte para Sudoeste, sendo
atravessada por um pontão na Rua Pedro Nunes, já bastante afastada da
área de projecto;



Na sua continuação para jusante e mantendo a mesma orientação,
desenvolve-se paralelamente e um acesso local, estando regularizada num
sector de 70/100 m de extensão;



Após o referido sector, a linha de água afasta-se do referido acesso,
passando a Norte da Urbanização Romeirinhas já regularizada e terminando
o seu percurso na Av. Laginha Serafim já em Loulé, onde se encontra
entubada, presumivelmente com uma orientação genérica Norte/Sul;
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Atravessando a zona urbana de Loulé, a ribeira em causa deixa de estar
entubada

junto

paralelamente

à

à

Av.

Rua

do

do

Parque

Cadouço,

das
com

Cidades,
uma

desenvolvendo-se

orientação

Norte/Sul,

encontrando-se murada até ao final da zona urbana de Loulé.
Considerando que a dimensão da PH corresponde à definida em Estudo Prévio,
garantindo o escoamento e não implicando qualquer acréscimo de caudal a jusante,
permitindo a livre circulação da água, considera-se que as secções dos pontões a
jusante do projecto são adequadas, não se justificando qualquer tipo de
intervenção nestes.

“8.

Caso o projecto de execução venha a prever a implementação de bacias de

retenção, a sua implementação deverá justificar-se face às características dos
aquíferos, aos sentidos mais prováveis do fluxo de percolação e à existência de
captações de maior interesse e susceptíveis de serem afectadas.”
No âmbito do Projecto de Execução foi realizada a modelação da qualidade das
águas de escorrência da via, por forma a determinar a ocorrência ou não de
impactes negativos decorrentes da contaminação por poluentes provenientes da
via.
Os resultados da modelação – através da aplicação do modelo de Driver e Tasker
modificado – para a via em causa não identificaram a ocorrência de situações de
violação dos limites legalmente definidos para a qualidade da água.
Em todo o caso, considerando a sensibilidade aquífera da área de implantação do
projecto, bem como o facto de o mesmo se encontrar inserido no perímetro de
protecção alargada de captações municipais para abastecimento público, levou a
que fossem considerados e dimensionados sistemas de tratamento de águas de
escorrência da via, tendo sido dimensionadas quatro bacias de detenção associadas
aos pontos de descarga da drenagem da via.
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“9.
áreas

Prospecção sistemática, a aplicar ao corredor seleccionado e a todas as
a

afectar

no

decurso

da

obra,

incluindo

as

correspondentes

ao

restabelecimento da rede viária, à construção e/ou melhoria dos acessos à obra,
aos estaleiros, e aos locais de empréstimo e depósito de terras, devendo ser
apresentado os resultados desses trabalhos.”
No âmbito do RECAPE foi desenvolvida a prospecção sistemática do corredor
seleccionado, não se encontrando ainda definidos os locais de instalação dos
estaleiros, de áreas de empréstimo e depósito nem quais os acessos provisórios
eventualmente necessários para apoio às frentes de obra.
Assim, face a esta indefinição, foi proposta uma Carta de Condicionantes à
Localização do Estaleiro, áreas de empréstimo, depósito, acessos e outras infraestruturas de apoio à obra que inclui todas as condicionantes ambientais para a
área do corredor aprovado em sede de AIA, incluindo os elementos patrimoniais
identificados.
Da mesma forma, a realização de prospecções sistemáticas das zonas anexas à
obra é incluída nas Cláusulas Ambientais a Incluir no Caderno de Encargos da Obra,
por forma a vincular o empreiteiro ao seu cumprimento.
Refira-se que a prospecção sistemática do corredor foi efectuada por uma equipa
de dois arqueólogos, durante o dia 2 de Fevereiro do presente ano.
Todos os trabalhos referentes ao Património associados à empreitada encontram-se
previstos nas cláusulas do Caderno de Encargos Tipo de Obra das Estradas de
Portugal, nomeadamente no ponto 4 – Preparação e Planeamento dos Trabalhos,
que

estabelece

as

obrigações

do

empreiteiro

no

que

diz

respeito

ao

acompanhamento arqueológico da obra e implementação de um Programa de
Gestão do Património Cultural, previsto no ponto 4.5 – Gestão do Património
Cultural.
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“10.

Análise dos locais que atravessam áreas agrícolas, de modo a aproximar o

traçado definitivo do limite das

propriedades, por

forma a evitar o seu

seccionamento”
A maior parte do traçado desenvolve-se em áreas agrícolas, quer se tratem de
pomares de citrinos, pomares de sequeiro tradicional ou áreas dedicadas a culturas
anuais ou pastagens.
Neste contexto, a definição do traçado do Projecto de Execução não poderia deixar
de evitar este tipo de ocupações, sendo que, igualmente, a dimensão das parcelas
da área de implantação não é significativamente grande, tratando-se de um
sistema de minifúndio.
Desta forma o traçado procura – no respeito pelas condicionantes técnicas e
ambientais em presença – desenvolver-se nas zonas de fronteira das propriedades
em presença, sendo de referir que, por vezes, e em face das organização espacial
das parcelas em causa, não é possível evitar o seccionamento das mesmas,
verificando-se situações em que a viabilidade é comprometida.
Efectivamente, face às condicionantes legais em presença, à necessidade da
minimização dos impactes sobre habitações, ao cumprimento das condicionantes
definidas na DIA nomeadamente a respeitante à necessidade do restabelecimento
dos caminhos/acessos locais interceptados pela via, à necessidade do afastamento
das captações municipais e licenciadas da área em causa, considera-se que o
traçado está optimizado.

“11.

Deverá ter-se em consideração o afastamento do traçado dos furos

licenciados pela ex-DRAOT – Algarve. Para além disso, o Projecto de Drenagem
deverá ter em consideração o direccionamento das águas da plataforma para locais
afastados dos terrenos envolventes à estrada que apresentam furos. Deverá ainda
ter em atenção o adequado alinhamento das Passagens Hidráulicas com as linhas
de água a restabelecer.”
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O desenvolvimento do traçado na presente fase de Projecto de Execução teve em
consideração esta medida de afastamento dos furos licenciados pela ex-DRAOT
Algarve, não sendo interferido nenhum furo licenciado.
Da mesma forma, o Projecto de Drenagem (Volume P2 do Projecto de Execução)
prevê a descarga das águas resultantes do escoamento da via em quatro locais
distintos, tendo sido considerada a necessidade da implantação de sistemas de
tratamento das águas de escorrência associadas a estes em função da sensibilidade
do sistema aquífero e do facto de o traçado se desenvolver no perímetro de
protecção alargada de captações municipais.
Assim, não haverá lugar à descarga destas águas de escorrência na proximidade de
furos ou captações, procedendo-se ao seu encaminhamento – após as bacias
anteriormente referidas - para as linhas de água mais próximas.
Igualmente se comprova que as Passagens Hidráulicas previstas cuja função é a do
restabelecimento das linhas de água seccionadas pela implantação do projecto
apresentam-se correctamente alinhadas com os eixos das mesmas, não havendo
lugar a situações de alteração dos leitos definidos.
Face ao exposto, considera-se que o Projecto de Execução está conforme a medida
acima indicada.

“12.

Apresentar medidas que minimizem os impactes resultantes da afectação de

habitações.”
O traçado proposto pelo Projecto de Execução não prevê quaisquer impactes
resultantes da afectação directa de habitações.
Da mesma forma, na sequência do estudo dos caminhos/acessos locais realizado
para o cumprimento da DIA verifica-se que o Projecto de Execução prevê o
restabelecimento de todos os caminhos e acessos interceptados, não se verificando
situações negativas da ausência de acessos às habitações, garantindo os padrões
de mobilidade local.
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Da mesma forma, o Projecto de Execução prevê soluções de projecto que
minimizam a afectação de logradouros e quintais, verificando-se algumas situações
de interferência que levaram à adopção do Muro 1 por forma a minimizar a área
ocupada e reduzir o impacte sobre a habitação junto ao mesmo.

“13.

O projecto de Vedação deverá ter em consideração a utilização de uma

vedação de malha progressiva, sendo mais estreita na zona mais próxima do solo
onde deverá ser o mais próximo possível de 2.5 cm na vertical e 15 cm na
horizontal. A sua altura deve ser constante (pelo menos 1.50m), formando uma
estrutura contínua (intransponíveis para a maioria das espécies animais), sendo
apenas interrompida nos locais de passagem. Para além disso, em toda a sua
extensão deverá ser enterrada a uma profundidade de cerca de 20 cm, adaptandose ao perfil do terreno uma vedação de malha progressiva, sendo mais estreita na
zona mais próxima do solo onde deverá ser o mais próximo possível de 2.5 cm na
vertical e 15 cm na horizontal. A sua altura deve ser constante (pelo menos
1.50m), formando uma estrutura contínua (intransponíveis para a maioria das
espécies animais), sendo apenas interrompida nos locais de passagem. Para além
disso, em toda a sua extensão deverá ser enterrada a uma profundidade de cerca
de 20 cm, adaptando-se ao perfil do terreno.”
O projecto de Vedações é apresentado no Volume P4 – Obras Acessórias, P4.1 –
Vedações e Caminhos Paralelos do Projecto de Execução.
A vedação proposta tem os seguintes objectivos:


Impedir o acesso de pessoas e animais à zona da estrada, a fim de garantir
a segurança da circulação viária;



Delimitar perfeitamente os contornos da zona afecta à estrada;



Empregar materiais compatíveis com a harmonia estética da obra e de
perfeita integração no ambiente paisagístico;



Permitir o acesso fácil dos serviços de manutenção;



Reduzir os encargos de manutenção e conservação.
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As vedações serão instaladas, quando possível, coincidentes com os limites de
expropriação, em ambos os lados da via e em toda a sua extensão, limitando o
terreno expropriado.
A vedação consiste numa rede da malha progressiva sobre postes de madeira
convenientemente tratados, sendo estes enterrados directamente no solo até uma
profundidade de 70 cm com um afastamento máximo de 3,00 m.
A rede a adoptar é de malha progressiva rectangular e flexível, com uma altura de
1,5 m, sendo formada por 11 fios horizontais com o espaçamento entre fios mais
estreito na zona mais próxima do solo, onde deverá ser o mais próximo possível de
2,5 cm na vertical, e fios verticais afastados no máximo 15 cm.
A rede será enterrada a uma profundidade de 20 cm em toda a sua extensão
adequando-se ao perfil do terreno, sendo instalada de forma a não constituir um
obstáculo aos órgãos de drenagem transversal previstos.
Refira-se que, no âmbito da instalação de vedações, por forma a contribuir para a
manutenção da conectividade entre ambos os lados da via – relevante para a fauna
terrestre – será instalada uma vedação adicional entre o km 0+800 e o coroamento
do túnel, de malha reduzida (<15 mm) ou de tela, encaminhando os animais para a
PH 0.3.
Face ao exposto, considera-se que a vedação proposta está em conformidade com
a DIA.

“14.

O projecto de Integração Paisagística, deverá ter em consideração as

seguintes medidas:


A instalação de barreiras naturais de vegetação ao longo de toda a via,
especialmente nas zonas que atravessam ou se desenvolvem próximo das
áreas sensíveis identificadas. As espécies florísticas a utilizar devem ser
autóctones, sendo colocadas a uma distância considerável das bermas
(cerca de 4 m, para árvores e arbustos), para não constituírem risco para os
automobilistas;
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Implementação do revestimento vegetal dos taludes resultantes da inserção
da via na paisagem, com o objectivo de diminuir o seu impacte visual
envolvente e minimizar a sua erosão superficial;



Deverá ser efectuada a plantação de uma cortina arbóreo-arbustiva nos
taludes com espécies de crescimento rápido com o objectivo de diminuir o
seu impacte visual na envolvente e minimizar a sua erosão;



Deverá ter-se em atenção a escavação existente entre os km 2+100 e
2+200, sensivelmente, apresentando-se medidas específicas de integração
paisagística para este local.”

O Projecto de Integração Paisagística desenvolvido no âmbito do presente Projecto
de Execução é apresentado no RECAPE, sendo norteado pelo seguimento das
indicações constantes da DIA no que concerne às soluções de minimização de
impactes a adoptar, nomeadamente no que concerne às espécies a utilizar e à
minimização dos impactes paisagísticos decorrentes de escavações e aterros de
grandes dimensões.
Apresentam-se no RECAPE, as cláusulas ambientais especiais que serão
integradas no Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem aplicadas pelo
Empreiteiro. Para facilitar a sua compreensão e aplicação, foram divididas de
acordo com o faseamento dos trabalhos da obra e com situações que merecem um
cuidado especial.
Apresenta-se ainda a Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, áreas de
depósito, empréstimo, acessos e outras infra-estruturas de apoio, onde é possível
verificar que, dentro do corredor de 400m definido pela DIA, e dadas as
Condicionantes

Legais, Restrições

de Uso e Servidões Administrativas

que

abrangem toda a área de estudo, não é possível identificar nenhum local para a
localização dos mesmos.
Refira-se ainda que o empreiteiro implementará um Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra que tem como principais objectivos executar e avaliar a
eficácia da implementação das medidas de minimização ambiental propostas, bem
como o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Para garantir este
cumprimento, o Empreiteiro será apoiado, durante toda a fase de obra, por uma
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equipa responsável pelo acompanhamento formal, do ponto de vista ambiental, que
verificará o cumprimento das normas aplicáveis, bem como servirá de apoio
técnico/ambiental na resolução de problemas que possam surgir durante a
construção.
As actividades de construção serão, sempre que possível, confinadas à área afecta
à obra (faixa expropriada), evitando a utilização de outros terrenos, de forma a
minimizar as perturbações do solo agrícola, bem como a afectação de áreas com
ocupação do solo sensível.
No final da obra, todos os terrenos afectados pela obra, quer ao nível das áreas
ocupadas pelos estaleiros, quer ao nível dos caminhos em terra batida ou
pavimentados, utilizados pelas máquinas envolvidas na execução da obra, serão
repostos em condições idênticas às iniciais.

5. MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
O Plano Geral de Monitorização permite avaliar e confirmar a eficácia das medidas
de correcção dos impactes negativos previstos em determinados factores do
ambiente, detectando a violação de limites estabelecidos na legislação ambiental
em vigor, equacionando a necessidade de implantar medidas adicionais e
introduzindo outras correctivas. Outro factor

importante é a obtenção de

informação adicional, que poderá ser utilizada posteriormente quer na reavaliação
dos impactes, quer na redefinição das medidas minimizadoras propostas.
O Plano Geral de Monitorização é constituído pelos seguintes programas, específicos
para o factor ambiental em causa:


Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais e
Subterrâneos - avaliação do impacte da infra-estrutura rodoviária na
qualidade da água, de acordo com a legislação aplicável e verificação da
eficiência das medidas adoptadas. Foram propostos para monitorização
locais de maior sensibilidade, nomeadamente linhas de água receptoras das
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escorrências da estrada, áreas agrícolas, e furos/poços localizados junto ao
traçado;


Programa de Monitorização do Ruído – para controlo dos níveis
acústicos junto dos locais identificados com sensibilidade ao ruído;



Programa de Monitorização da Componente Biológica – para o
seguimento da Fauna – e particularmente do grupo dos morcegos – da Flora
e Habitats, da recuperação paisagística da estrada e dos atropelamentos de
animais selvagens.

Refira-se ainda que a DIA refere que deve ser apresentado um plano de
monitorização da qualidade do ar, tendo em conta a localização dos receptores
mais sensíveis. No entanto, tendo em consideração que a modelação da Qualidade
do Ar do RECAPE não identificou situações de impacte negativo significativo
originadas pelo tráfego, não se justifica a apresentação de um programa de
monitorização para a Qualidade do Ar.
A elaboração das propostas dos Programas de Monitorização foi efectuada tendo em
consideração a legislação actual, Decreto de Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio com a
última redacção dada pelo Decreto nº 197/2005, de 8 de Novembro, e Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril.

6. CONCLUSÕES
O principal objectivo do RECAPE é verificar a conformidade ambiental do Projecto
de Execução da Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª fase), com os critérios
estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e Parecer da Comissão de
Avaliação do Estudo Prévio, emitidos no âmbito do processo de Avaliação de
Impacte Ambiental do Estudo Prévio.
Refira-se que relativamente ao Estudo Prévio, o Projecto de Execução apresenta
necessariamente algumas alterações promovidas pela necessidade da minimização
de impactes e pelo cumprimento da DIA, nomeadamente ao nível da manutenção
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dos

caminhos/acessos

locais

-

com

a

apresentação

de

soluções

para

o

restabelecimento de todas as interferências, incluindo a introdução de um túnel –
ao nível do ruído – com a adopção de um pavimento com características
absorventes e barreiras acústicas – ao nível da preservação da qualidade da água
numa zona sensível do ponto de vista hidrológico – com a inclusão de sistemas de
tratamento das águas de escorrência da via, associadas a uma drenagem
separativa – ao nível socio-económico – com a inclusão de soluções técnicas que
minimizam a afectação directa da propriedade, como a inclusão de um muro e com
ajustes ao traçado – e ainda ao nível da integração da via – com a proposta de um
Projecto de Integração Paisagística desenvolvido em consonância com as indicações
da DIA.
Assim, para a execução do RECAPE, foram elaborados novos estudos para o
cumprimento dos termos e condições fixadas na DIA, tendo sido reavaliados os
impactes causados pela construção e exploração da estrada em vários factores
ambientais, nomeadamente, Património (com base na prospecção sistemática
arqueológica do traçado), Ambiente sonoro, Componente Biológica, Ordenamento
do Território, Uso Actual do Solo, Recursos Hídricos, Paisagem e Geologia e
Geomorfologia.
Estes estudos, conjuntamente com um maior rigor de aproximação às condições do
terreno pelo projecto, conduziram a alterações ao traçado procurando minimizar
muitos dos impactes negativos identificados no EIA, procedendo simultaneamente a
uma optimização do traçado.
O RECAPE propõe um conjunto de cláusulas ambientais que irão ser integradas no
Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo empreiteiro e
assim

minimizar

alguns

impactes

ambientais

previstos,

as

quais

estão

sistematizadas no Volume VI - Cláusulas Ambientais integradas no Caderno de
Encargos. Refira-se que grande parte das medidas já constam do Caderno de
Encargos Tipo de Obra das Estradas de Portugal e são de cumprimento obrigatório
para o empreiteiro responsável pela obra.
É ainda apresentado um Plano Geral de Monitorização que integra os Programas de
Monitorização de Recursos Hídricos, do Ambiente Sonoro e Sistemas Ecológicos.
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Assim, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase do projecto, as
medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de
exploração, o Projecto de Integração Paisagística, e de Protecção Sonora, a
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e o Plano Geral
de Monitorização Ambiental, se ajustam e evidenciam a conformidade do Projecto
de Execução com as condições estabelecidas na DIA
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