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1.

Introdução
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do
“Plano de Ação para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas
Ilhas Barreira”.
O Resumo Não Técnico resume os aspetos mais importantes do Estudo de Impacte Ambiental e
encontra-se escrito numa linguagem que se pretende acessível à generalidade dos principais
interessados, de modo a que estes possam participar na “Consulta Pública” do Estudo de
Impacte Ambiental.
Para a obtenção de informações mais detalhadas poderá ser consultado o Estudo de Impacte
Ambiental completo (Relatório e respetivos Anexos) que estará disponível nas Câmaras
Municipais de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, na Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, no Parque Natural da Ria Formosa e na
Agência Portuguesa do Ambiente.
O Estudo de Impacte Ambiental pretende analisar os efeitos (impactes) do projeto no meio
natural e social, bem como apresentar medidas para reduzir os efeitos mais prejudiciais.
Genericamente, o projeto envolve a dragagem de sedimentos em diferentes canais da Ria
Formosa e a sua reutilização para recuperação dunar e alimentação artificial de praias. Este
projeto encontra-se em fase de Estudo Prévio.
O Estudo de Impacte Ambiental é o instrumento técnico que informa o processo de Avaliação
de Impacte Ambiental, cujo procedimento inclui a realização do Estudo de Impacte Ambiental
propriamente dito, envolve uma fase de consulta pública, e culmina com a emissão de uma
declaração (a designada Declaração de Impacte Ambiental) que será obrigatoriamente
considerada na autorização do projeto.
Os objetivos, conteúdos e procedimentos metodológicos para a elaboração do Estudo de
Impacte Ambiental encontram-se estabelecidos em legislação específica (Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro,
retificado pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro).
O Estudo de Impacte Ambiental tem como objetivo responder aos requisitos do Plano de
Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, que estabelece explicitamente no seu
regulamento, que na área do Parque Natural da Ria Formosa podem ser efetuadas dragagens
com o objetivo de, entre outros, melhorar as condições ambientais do sistema lagunar,
ficando sujeitas à elaboração de um plano específico a submeter a Avaliação de Impacte
Ambiental.
O projeto é da responsabilidade da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. – Sociedade para
a Requalificação e Valorização da Ria Formosa, que nos termos da lei assume a qualidade de
proponente. A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. tem sede no Chalet João Lúcio,
Pinheiros de Marim, 8700-225 Olhão.
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental e a entidade licenciadora é a Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P.
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O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela firma RECURSO, Estudos e Projectos de
Ambiente e Planeamento, Lda., durante os meses de outubro a dezembro de 2012.

2.

Onde se localiza o projeto
O projeto localiza-se nos seguintes concelhos (ver Figura 1):
-

Loulé (freguesia de Almancil).

-

Faro (freguesias de Faro (Sé) e Montenegro).

-

Olhão (freguesias de Pechão, Olhão e Quelfes).

-

Tavira (freguesias de Tavira (Santa Maria), Santa Luzia, Tavira (Santiago) e Cabanas de
Tavira).

-

Vila Real de Santo António (freguesia de Vila Nova de Cacela).

O projeto incide sobre o sistema lagunar e de ilhas barreira da Ria Formosa, que se estende
ao longo de aproximadamente 58 quilómetros entre a praia do Garrão, a oeste, e a praia da
Manta Rota, a este. O cordão litoral arenoso que constitui o sistema de ilhas barreira
desenvolve-se numa extensão de 18 quilómetros na direção noroeste-sudeste e 40 quilómetros
na direção nordeste-sudoeste. Este sistema de ilhas barreira é composto por duas penínsulas e
cinco ilhas, que se encontram separadas por seis barras de maré, que protegem um vasto
corpo lagunar formando ilhotas, sapais e canais de maré.
A área do projeto encontra-se inserida no Parque Natural da Ria Formosa (ver Figura 2). A sua
importância para a conservação da natureza, nomeadamente para a avifauna selvagem, levou
à sua classificação como Zona de Proteção Especial. A Ria Formosa insere-se também no Sítio
Ria Formosa-Castro Marim e encontra-se incluída na lista de Sítios Ramsar, que correspondem
a zonas húmidas de importância internacional.
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Figura 2 – Áreas classificadas para a conservação da natureza.

3.

O que é o projeto
O projeto tem como objetivo melhorar as condições ambientais do sistema lagunar e
potenciar os seus valores naturais, através do aumento da taxa de renovação de água e da
melhoria geral de circulação hídrica da laguna, recorrendo à mobilização de sedimentos em
diferentes canais e à sua reutilização para recuperação dunar e alimentação artificial de
praias. Em consequência, a mobilização de sedimentos também irá permitir melhorar as
condições de navegabilidade da Ria Formosa.
O projeto divide-se em quatro intervenções:
-

Intervenção 1 – Tavira;

-

Intervenção 2 – Faro/Olhão;

-

Intervenção 3 – Armona;

-

Intervenção 4 – Cacela.

O Quadro 1 apresenta a descrição de cada uma das intervenções previstas no projeto. A
Figura 3 apresenta as áreas de estudo consideradas para cada uma das intervenções.
Quadro 1 – Descrição das intervenções do projeto.
Designação

Intervenção 1 – Tavira

Atividades de depósito

- Alargamento da praia a
este da barra de Tavira.

Atividades de dragagem
-

Canal de Santa Luzia;

-

Canal de Cabanas;

-

Parte do rio Gilão;

-

Zona de Quatro Águas;

-

Canal da barra de Tavira;

-

Delta de vazante da barra de Tavira até à
praia a poente da barra.
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Designação

Atividades de depósito

Atividades de dragagem

- Alargamento da praia a
este da barra de Faro-

-

Canal de Faro;

Olhão (praia do Farol) *.

-

Canal de Olhão;

- Reforço do cordão dunar

-

Esteiro do Ramalhete;

Intervenção 2 – Faro/

a este da nova barra do

-

Canal da Praia de Faro – barra do Ancão;

Olhão

Ancão.

-

Canal da nova barra do Ancão;

- Reposicionamento da

-

Canal de Faro desde a bacia de manobra

atual barra do Ancão para

do porto de Faro até ao esteiro do

a posição que esta

Ramalhete.

ocupava em 1997.

Intervenção 3 – Armona

-

Canal da barra da Armona;

- Reforço do cordão dunar

-

Canal da Culatra – barra da Armona;

e alargamento da Praia de

-

Esteiro da Barra Grande;

Faro.

-

Zona interior do delta de vazante da barra

-

Canal de Cacela;

- Reforço do cordão dunar

-

Canal de Cabanas – barra do Lacém;

da península de Cacela.

-

Barra do Lacém, com a manutenção da

da Armona.

Opção A

barra do Forte.

Intervenção
4 – Cacela

- Reforço do cordão dunar
Opção B

da península de Cacela.
- Fecho da barra do
Lacém.

-

Canal de Cacela;

-

Canal de Cabanas – barra do Lacém;

-

Barra do Forte.

Nota: (*) Aqui também serão utilizados materiais provenientes do canal da barra da Armona, operação prevista na
Intervenção 3 – Armona.

4.

Como vai ser feito o projeto
As atividades de dragagem e depósito previstas para cada uma das intervenções
correspondem à fase de execução do projeto.
Durante a fase de execução as principais atividades são:
-

Instalação e utilização do estaleiro e das infraestruturas de apoio à obra.

-

Realização de dragagens nas áreas de estudo.

-

Transporte de materiais dragados.

-

Deposição de dragados para alargamento de praias, reforço do cordão dunar e
encerramento de barras.

-

Recuperação da zona intervencionada através de modelação dunar e revegetação.

-

Imersão de sedimentos no mar.

Durante a execução das dragagens deverá ser utilizado um estaleiro com instalações
provisórias de apoio à empreitada, com áreas cobertas (escritórios, instalações sanitárias,
oficinas, etc.) e descobertas (parque de máquinas e materiais, estacionamentos, etc.).
Para a execução das dragagens será necessário utilizar dragas de corte e sucção (ver
Fotografia 1). Quando possível, a repulsão dos dragados deverá ser realizada diretamente
para o local de depósito (ver Fotografia 2) ou para um batelão motorizado que efetuará o
transporte por via marítima ou lagunar.
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Fonte: CIACOMAR (2001).

Fotografia 1 – Draga de caçamba.

Fonte: Coelho et al. (2011).

Fotografia 2 – Repulsão de material dragado diretamente para a praia.

As atividades de alargamento de praia, reforço dunar e encerramento de barras devem ser
realizadas com recurso a tratores e/ou pás carregadoras (ver Fotografia 3).

Fonte: Lopes et al. (2005).

Fotografia 3 – Transporte e depósito de material dragado para reforço dunar.
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Na transposição de barras, poderão ser utilizadas estações de bombagem móveis e repulsão
por conduta ou escavadoras e transporte por bombagem (ver Fotografia 4).

Fonte: Coelho et al. (2011).

Fotografia 4 – Alimentação artificial de praias com material dragado.

Na fase de funcionamento do projeto está prevista a realização de dragagens de manutenção
e operações de manutenção do reforço dunar e alargamento de praias. A periodicidade e
volume envolvido, dependerão dos resultados do Plano de Monitorização, o qual deverá
avaliar a evolução do assoreamento e acompanhar o sucesso das intervenções.
A fase de funcionamento constitui também um período em que o efeito das dragagens e das
operações de depósito de sedimentos, realizadas na fase de execução, se fazem sentir.

5.

Quais os prazos de realização do projeto
Na fase atual de desenvolvimento do projeto (Estudo Prévio) não está ainda definido o prazo
para a execução da empreitada. No entanto, as intervenções deverão ser iniciadas em 2013 e
concluídas até 2016. O faseamento previsto será definido nos projetos de execução, tendo em
consideração outros aspetos que poderão condicionar o período de desenvolvimento dos
trabalhos, nomeadamente a sensibilidade ecológica, o período balnear e os problemas de
segurança decorrentes da agitação marítima. Os projetos de execução de cada uma das
intervenções serão realizados depois da emissão da “Declaração de Impacte Ambiental” e
serão sujeitos a um acompanhamento no âmbito dos designados “Relatórios de Conformidade
Ambiental dos Projetos de Execução”.
Atendendo às situações de elevada erosão das praias e cordão dunar, assim como as
deficientes condições de navegabilidade em alguns canais e barras, o projeto apresenta uma
hierarquização das intervenções. Assim, a Intervenção 1 – Tavira é aquela que apresenta
maior prioridade, devido ao risco de rutura do cordão dunar, e a Intervenção 4 – Cacela como
a situação de menor prioridade.
As dragagens de manutenção e operações de manutenção do reforço dunar e alargamento de
praias, previstas para a fase de funcionamento, poderão ser anuais em função dos resultados
da monitorização.
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6.

Quais as alternativas do projeto
As intervenções propostas advêm de vários estudos realizados e da concertação das várias
entidades com jurisdição na Ria Formosa.
Ainda assim, foram analisadas duas alternativas de execução para a Intervenção 4 – Cacela:
Cacela (A) e Cacela (B). Ambas as alternativas pretendem fazer face à elevada
vulnerabilidade ao galgamento e rutura do cordão dunar. A alternativa Cacela (A)
compreende a dragagem da barra do Lacém, com a manutenção da barra do Forte, enquanto
a alternativa Cacela (B) compreende a dragagem da barra do Forte e o fecho da barra do
Lacém (ver Quadro 1).
Foi ainda considerada a designada "alternativa zero" (inexistência de projeto), que
corresponde à projeção da situação de referência na ausência do projeto.

7.

Qual a relação do projeto com outros projetos
A realização da Intervenção 3 – Armona encontra-se dependente da aprovação do Plano de
Pormenor da Praia de Faro, pelo que eventuais atrasos poderão condicionar a sua
concretização. As dragagens previstas para esta intervenção apresentam ainda interferência
com as condutas de água e de saneamento que ligam a ilha da Culatra à ilha da Armona. A
intervenção a executar nas condutas será definida mediante o projeto de execução da
Intervenção 3 – Armona, sendo a mesma analisada no respetivo Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução.
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8.

Qual é o estado atual do ambiente na área de estudo
A área de estudo insere-se na Ria Formosa, um sistema dinâmico que apresenta um relevo
suave e altitudes baixas, sendo constituída por um sistema lagunar e por um cordão de ilhas
barreira, que o limita.
No cordão litoral as barras de Faro-Olhão e de Tavira estão atualmente fixadas por estruturas
artificiais. Embora as restantes barras mantenham a sua evolução natural, algumas têm
sofrido intervenções. O cordão dunar apresenta características próprias devido às diferenças
que existem em cada ilha decorrentes dos galgamentos oceânicos, da vegetação, dos efeitos
dos ventos, dos canais e fundos e do efeito das marés.
A parte lagunar da Ria Formosa apresenta uma baixa profundidade e uma disposição muito
irregular dos fundos. As ilhas barreira da Ria Formosa são constituídas por areias de duna,
geralmente acompanhadas por areias de praia que alimentam as dunas. Os aluviões e sapais
abrangem uma parte significativa da área de estudo e são compostos sobretudo por lodos, que
ficam, em grande parte, a descoberto na maré baixa.

Fonte: CCDR-Algarve (2007).

Fotografia 5 - Setor poente da Ria Formosa. Ao fundo, a península do Ancão e a barra do Ancão,
aberta artificialmente em 1997.

Fonte: CCDR-Algarve (2007).

Fotografia 6 - Barra de Faro-Olhão, com contraste do enchimento sedimentar acumulado nos molhes.
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Fonte: CCDR-Algarve (2007).

Fotografia 7 - Barra de Tavira, com grande contraste entre o extremo este da ilha de Tavira, robusto
e bem vegetado, e o limite ocidental da ilha de Cabanas, estreito e com vegetação muito escassa.

Fonte: CCDR-Algarve (2007).

Fotografia 8 - Barra da Fuzeta e a ilha de Tavira.

Fonte: CCDR-Algarve (2007).

Fotografia 9 - Barra do Lacém e a península de Cacela.

Nesta zona do Algarve existem cinco sistemas aquíferos, que apesar de não terem
interferência direta com a área do projeto, drenam para a Ria Formosa. Neste território as
águas subterrâneas têm assumido um papel fundamental no abastecimento de água às
populações e infraestruturas turísticas. A qualidade da água subterrânea é, em muitos casos,
fraca, relacionada sobretudo com a presença de poluentes com origem nos esgotos urbanos e
na agricultura.
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A área do projeto abrange as bacias de drenagem das linhas de água costeiras que desaguam
na Ria Formosa e as massas de água lagunares e costeira. Os usos da água na Ria Formosa
estão maioritariamente associados à produção aquícola, existindo outros usos de relativo
significado na zona exterior da Ria Formosa, como a pesca e a presença de recifes artificiais.
A qualidade da água superficial na Ria Formosa encontra-se classificada entre boa e
excelente.
Relativamente aos sedimentos, na maior parte da área de estudo a qualidade é considerada
boa. No entanto, foram encontrados alguns locais (rio Gilão até à entrada do canal da barra
de Tavira, esteiro do Ramalhete e canal da Culatra - barra da Armona) onde os sedimentos
apresentam uma ligeira concentração de poluentes.
As trocas de água entre a laguna e o oceano são maiores nas barras artificializadas do que nas
barras naturais adjacentes. Assim, as trocas são maiores na barra de Faro-Olhão do que na
barra da Armona, tal como a barra de Tavira apresenta também uma maior importância do
que a barra do Lacém.
A profundidade da água fora dos canais apresenta máximos que nunca ultrapassam os quatro
metros. Nas marés mais baixas quase todos os canais têm água, embora se possa assistir ao
isolamento dos canais de Santa Luzia e de Cabanas, assim como da zona servida pela antiga
barra do Lacém. Observam-se pontualmente profundidades inferiores a oito metros no canal
de Faro. Fora dos canais, verifica-se que a maioria da Ria Formosa fica submersa em pelo
menos uma parte do ciclo de maré.
Quanto à dinâmica costeira, a Ria Formosa apresenta uma mutação constante das ilhas e das
barras, essencialmente em função da agitação marítima e das correntes de maré. Esta
natureza dinâmica e instável torna-se incompatível com uma ocupação humana intensa, como
a que se tem vindo a verificar ao longo dos últimos anos. Verifica-se que a erosão costeira
tem sido aumentada pela presença humana, o que veio aumentar a vulnerabilidade ao
galgamento na maior parte do sistema.
A Ria Formosa apresenta uma ocupação predominante associada às áreas húmidas, dunas e
praias e áreas urbanas. Nas ilhas barreira, nomeadamente na Armona, Culatra e Ilha de Faro,
existem aglomerados urbanos de crescimento descontrolado e sem enquadramento com a sua
envolvente natural.
Na Ria Formosa encontram-se em vigor os seguintes Instrumentos de Gestão Territorial com
relevância para o projeto:
-

Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve.

-

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura – Vila Real de Santo António.

-

Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa.

-

Plano Setorial da Rede Natura 2000.

-

Planos Diretores Municipais dos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de
Santo António.

A área de estudo encontra-se sujeita às seguintes condicionantes:
-

Domínio Público Hídrico.

-

Reserva Ecológica Nacional.

-

Servidão aeronáutica, devido à presença do aeroporto internacional de Faro.

-

Faróis e outros sinais marítimos, nos canais de Faro e Olhão
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-

Forte de Cacela Velha, que está classificado como Imóvel de Interesse Público.

Em 2011 os concelhos abrangidos pelo projeto apresentavam uma população de
225.901 habitantes, o que representa cerca de metade da população do Algarve, revelando
um aumento da população na última década. Os concelhos de Loulé, Faro e Olhão são os que
apresentam o maior peso populacional.
A Ria Formosa tem um número relativamente baixo de habitantes, devido à presença do
sistema lagunar. Em particular, a população residente nos lugares mais próximos das áreas de
intervenção é de cerca de 2.100 habitantes. Durante o verão esta população deverá chegar
aos 6.500 habitantes.
De um modo geral, os setores de atividades com maior importância são o comércio,
alojamento e restauração e construção. Adquirem ainda importância o setor da pesca e da
indústria transformadora em Olhão, as atividades administrativas em Loulé e a saúde e o
apoio social em Faro.
Na Ria Formosa as principais atividades primárias são a pesca, o marisqueio, a salicultura, a
piscicultura e, sobretudo, a moluscicultura, que constitui uma das atividades com maior
destaque a nível nacional. As principais atividades terciárias prendem-se com o turismo e têm
uma grande importância na economia da região, tendo num aumento dos alojamento e da
restauração. As atividades secundárias têm pouca relevância, estando sobretudo ligadas à
transformação dos produtos da pesca.
O acesso às ilhas barreira da Ria Formosa é feito essencialmente através dos canais
navegáveis, realizados por carreiras e por táxis marítimos, que fazem o transporte de
passageiros entre os aglomerados urbanos e as praias e empreendimentos turísticos.
Na Ria Formosa apenas existe um porto comercial em Faro que tem também funções de apoio
à pesca e recreio. Os restantes portos apresentam funções de apoio à pesca e localizam-se
em Olhão, Santa Luzia, Tavira e Cabanas. Os portos de Olhão e Tavira também apresentam
funções de apoio ao recreio.
O acesso rodoviário à área do projeto é feito pelo IP1/A22 (Via do Infante) e a partir deste
através da EN125, que liga os principais aglomerados populacionais da Ria Formosa. O único
acesso rodoviário para as ilhas barreira faz-se através da EM527-1, que liga o aeroporto de
Faro à Praia de Faro.
A paisagem associada à Ria Formosa apresenta um valor muito elevado, com elementos únicos
na costa algarvia. Destacam-se os valores identificados na zona lagunar, constituída por
sapais, salgados, vasas, bancos de areia, ilhas, ilhotes, planos de água, aquiculturas e salinas,
e também na zona costeira das ilhas barreira e oceano atlântico, constituída por dunas e
praias, com áreas de uso balnear e aglomerados urbanos.
Na frente lagunar da zona costeira terrestre, o uso urbano e industrial leva a que os valores
paisagísticos sejam mais reduzidos. No entanto, a presença de centros históricos, núcleos
piscatórios tradicionais e o uso agrícola, conferem pontos de interesse visual.
Em geral existe uma boa qualidade do ar na região do Algarve. Ainda assim, na proximidade
da Ria Formosa existem algumas fontes de poluentes atmosféricos nomeadamente com
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origem no tráfego marítimo que circula nos canais navegáveis, no tráfego rodoviário que
circula na rede viária local, e no tráfego aéreo associado ao aeroporto de Faro.
As principais fontes de ruído na Ria Formosa estão associadas ao tráfego aéreo gerado pelo
funcionamento do aeroporto de Faro, ao tráfego rodoviário que circula na rede viária local, e
ao tráfego marítimo que circula nos canais navegáveis. Na envolvente próxima das áreas de
intervenção ocorrem usos sensíveis ao ruído, associados ao uso residencial e a áreas de lazer,
nomeadamente as praias e os parques de campismo.
Os níveis sonoros mais elevados encontram-se na envolvente à Praia de Faro, devido ao
tráfego rodoviário, e na proximidade do esteiro do Ramalhete, devido ao tráfego aéreo. Ainda
assim, os níveis sonoros na Ria Formosa mostram-se compatíveis com os valores de exposição
máxima admitidos legalmente para os usos sensíveis existentes.
Na Ria Formosa as áreas com vegetação com maior valor encontra-se associada às dunas e aos
terrenos que sofrem a influência das marés. A área de estudo é caracterizada por uma
elevada diversidade e pela ocorrência de espécies protegidas por legislação própria.
A fauna da Ria Formosa apresenta uma grande diversidade tendo sido registadas cerca de 400
espécies com ocorrência provável ou confirmada, algumas das quais também se encontram
protegidas por lei. É ainda importante a ocorrência de uma comunidade de bivalves, muito
rica e diversa, com mais de 352 espécies.
Na área de estudo foram referenciadas vinte e nove ocorrências patrimoniais. Destacam-se
como as mais importantes o Forte de São Lourenço e as zonas de dispersão de vestígios
arqueológicos da Armona e da costa de Cacela Velha.
Evolução previsível na ausência do projeto
A evolução natural das lagunas costeiras, como a Ria Formosa, é de assoreamento
(acumulação de sedimentos) e de redução da área ocupada e da profundidade dos canais. A
intervenção do Homem, por um lado, acelera o processo de assoreamento, e por outro,
inverte a situação através de dragagens que atrasam a colmatação total dos sistemas
lagunares.
Caso o projeto não seja realizado prevê-se que continue o progressivo assoreamento do
sistema lagunar da Ria Formosa e a exposição das ilhas barreira a situações de inundação e de
galgamentos oceânicos, aumentando a vulnerabilidade de pessoas e bens.
Sem a execução do projeto prevê-se uma grande redução da taxa de renovação da água na
Ria Formosa, principalmente nos canais mais afastados das barras fixas de Faro-Olhão e de
Tavira. Esta situação poderá resultar na redução da atividade da salicultura, do marisqueio e
da moluscicultura, devido à consequente degradação da qualidade da água.
Estima-se ainda que poderá ocorrer um abrandamento do crescimento populacional,
mantendo-se estável a população residente nas ilhas barreira, embora com flutuações
sazonais. A população ativa deverá decrescer, a par de um aumento nos níveis de
desemprego. As atividades ligadas ao turismo também poderão sofrer uma redução, que
acentuaria a redução dos rendimentos familiares.
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As características de funcionamento atuais dos portos comerciais, de pesca e de recreio
seriam mantidas, e por isso não poderiam ser expandidos. O assoreamento progressivo de
alguns canais navegáveis poderia vir a comprometer as atividades portuárias e a segurança da
navegação.
Atualmente, assiste-se à perda de areia nas praias, o que pode conduzir ao desaparecimento
das dunas e da vegetação que as coloniza. A permanente acumulação de sedimentos nos
canais altera a distribuição de vegetação dependentes de encharcamento diário. O
aparecimento de novas “ilhas” ditará a colonização destes locais por novas espécies,
aumentando a sua expansão.

9.

Quais são os impactes ambientais do projeto
Fase de execução
O projeto prevê algumas alterações no sistema de ilhas barreira, não sendo no entanto
esperada a criação de formas muito diferentes das que existem atualmente.
Na generalidade das intervenções serão intervencionadas áreas já dragadas anteriormente,
estando prevista apenas a remoção de sedimentos que se foram acumulando no decorrer do
processo natural de assoreamento.
A realização de dragagens deverá provocar a diminuição da qualidade da água devido à
movimentação de areias, provocando o aumento da concentração de sólidos e de
microrganismos, a alteração da cor e a diminuição de oxigénio na água. Este efeito é
considerado negativo por existirem vários locais que apresentam sedimentos finos (que
potenciam a ressuspensão de sedimentos ao contrário dos sedimentos mais grosseiros) e onde
se identificaram sedimentos com alguma contaminação.
As operações de alimentação de praias podem causar um efeito negativo na qualidade das
areias, devido à diferença que existe entre o diâmetro das areias a dragar e o diâmetro das
areias dos locais de depósito. Este efeito é negativo, pois a alimentação de praias com
sedimentos de diâmetro menor provoca a perda desta areia a curto/médio prazo.
Algum material a dragar pode vir a ser imerso no mar, por não ter qualidade suficiente para
ser depositado nas praias com uso balnear. A acontecer, este material será depositado num
local com profundidade superior a 30 m e de forma a não afetar recursos biológicos,
pesqueiros e outros recursos económicos.
No global, considera-se que as dragagens previstas para as barras e deltas apresentam
impactes pouco negativos na dinâmica costeira. As operações de alargamento de praias e
reforço dunar apresentam impactes que são considerados muito positivos, por permitirem
proteger a linha de costa, e assim minimizar o risco de galgamento, aumentando a proteção
de pessoas e bens, para além de proteger o próprio sistema lagunar.
A execução do projeto pode implicar uma alteração no uso atual do solo nas áreas de
implantação do estaleiro, mas atendendo a que na envolvente à laguna existem zonas já
artificializadas suscetíveis de receber o(s) estaleiro(s) afeto(s) à obra não são esperados
impactes relevantes.
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O projeto tem enquadramento nos Instrumentos de Gestão do Território em vigor, pelo que as
intervenções definidas são concordantes com os seus objetivos e regulamentos. Considera-se
que o alargamento de praias e o reforço dunar permite evitar a degradação territorial e
manter a estrutura de usos. No entanto, o impacte será pouco positivo, atendendo à pequena
parcela do território recuperado.
No que respeita a condicionantes e restrições legais, uma vez que o projeto não prevê
alterações de usos do solo, contribuindo mesmo para a preservação e valorização dos sistemas
naturais, espera-se que os impactes sejam nulos.
O projeto implica um aumento da circulação de veículos e maquinaria pesada em terra e na
zona lagunar, que geram ruído e poeiras, afetando a qualidade de vida das populações. Esta
perturbação poderá ser mais sentida nos aglomerados urbanos com zonas de acostagem e
onde pode vir a ser localizado(s) o(s) estaleiro(s), designadamente em Santa Luzia, Tavira,
Cabanas de Tavira, Faro e Olhão, sendo o impacte pouco negativo devido à escassa população
afetada.
As ações do projeto vão gerar uma procura local de mão de obra no setor da construção civil,
embora de caráter temporário e de pequena escala, pelo que o impacte será pouco positivo.
Por outro lado, são esperados alguns impactes na estrutura socioeconómica local, devido ao
aumento da procura no comércio, restauração e serviços de apoio (financeiros, comunicação,
abastecimento, etc.), que se traduzirá num impacte positivo.
No que respeita às atividades na laguna e áreas envolventes, as ações do projeto poderão
provocar perturbações em algumas atividades económicas, mas que serão pouco negativas por
serem muito limitadas no tempo.
A presença de embarcações e outro equipamento nos canais interiores da Ria Formosa pode
provocar perturbações na navegação. Pode ainda verificar-se um aumento temporário de
veículos pesados na rede viária, para transporte do equipamento para as zonas de obra e para
fora destas. Assim, espera-se um impacte pouco negativo na navegabilidade e acessibilidades
da Ria Formosa.
A fase de execução do projeto é sobretudo uma etapa de desorganização espacial, sendo as
perturbações relacionadas com a introdução de elementos “estranhos”, como a área de
estaleiro, a presença e movimentação de dragas e batelões motorizados, em que os impactes
introduzidos vão afetar toda a área com visibilidade para o projeto. É uma perturbação que
ocorre com alguma frequência nos canais navegáveis da Ria Formosa, mas que tem um
caráter pontual e localizado, pelo que se considera o impacte pouco negativo.
Nesta fase, ocorrerá um aumento da emissão de poluentes devido à utilização da maquinaria
afeta à obra, como dragas, batelões e pás carregadoras. Não deverá ocorrer um aumento
significativo da emissão de poeiras, uma vez que as operações decorrem na água ou com
material húmido. Assim, espera-se um efeito pouco negativo na qualidade do ar.
Ocorrerá também um aumento dos níveis de ruído na Ria Formosa. O efeito nos recetores
sensíveis será genericamente o mesmo para as diferentes intervenções previstas pelo projeto,
sendo os recetores sensíveis mais afetados os que se encontram nas praias costeiras e
lagunares da Ria Formosa, nos parques de campismo e nas habitações localizadas nas ilhas
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barreira da Ria Formosa. Ainda assim, os efeitos nos recetores sensíveis serão pouco
negativos, dado o caráter pontual das intervenções.
A remoção de sedimentos nos canais e nas barras provocarão a perturbação e destruição dos
habitats associados aos bancos de areia, às áreas de sedimentos e de vasas expostas. As
dragagens e a alteração à dinâmica hídrica e sedimentar são dos principais fatores de ameaça
aos ecossistemas e habitats estuarinos. Importa, no entanto, ressalvar, que as comunidades
de sapal são naturalmente dinâmicas e resistentes a perturbações no meio.
A Intervenção 1 – Tavira e a Intervenção 3 – Armona terão um impacte pouco negativo na
vegetação, uma vez que é possível realizar as ações previstas sem a afetação de áreas com
elevado valor. Na Intervenção 2 – Faro/Olhão, a abertura e fecho da barra do Ancão, e a
Intervenção 4 – Cacela terão um impacte muito negativo na vegetação, uma vez que se prevê
a afetação de áreas com valor.
A fase de execução poderá provocar perturbações na fauna, em particular na avifauna. No
entanto, estas perturbações serão temporárias, não devendo ocorrer a destruição permanente
de habitats de elevado valor, pelo que o impacte será pouco negativo na fauna.
Decorrente da presença na área de valores patrimoniais conhecidos, considera-se que a
Intervenção 1 – Tavira e a Intervenção 2 – Faro/Olhão, terão impactes pouco negativos,
enquanto a Intervenção 3 – Armona e a Intervenção 4 – Cacela terão impactes negativos.
Fase de funcionamento
Nesta fase as alterações morfológicas traduzem-se num efeito de proteção do sistema, pelo
que se considera o impacte pouco negativo.
As dragagens e as operações de reforço dunar de manutenção deverão provocar, na
generalidade dos fatores analisados, efeitos negligenciáveis, uma vez que o volume de
material a dragar é muito inferior ao volume dragado na fase de execução.
Após a execução da empreitada, é esperado um impacte positivo na qualidade da água,
devido essencialmente ao aumento da renovação de água na Ria Formosa.
Em termos de hidrodinâmica, decorrente da Intervenção 2 – Faro/Olhão, Intervenção 3 –
Armona e Intervenção 4 – Cacela, é esperada uma melhoria significativa na circulação e
renovação da água na laguna, pelo que se considera o impacte muito positivo. Na intervenção
1 – Tavira os efeitos na melhoria da circulação de água são negligenciáveis.
Espera-se que nesta fase os efeitos na dinâmica costeira sejam um prolongamentos dos
efeitos positivos registados na fase de execução, designadamente de proteção da linha de
costa.
Os impactes sobre as atividades que ocorrem na laguna e nas áreas envolventes relacionam-se
com a melhoria da qualidade ambiental da laguna, sendo criadas melhores condições para o
desenvolvimento da moluscicultura e apanha de bivalves. Este aumento de qualidade e
produtividade terá reflexos positivos no emprego e no rendimento disponível dos agregados
familiares, melhorando as condições de vida da população, nomeadamente dos mariscadores,
pescadores e respetivas famílias. Assim, é esperado um impacte muito positivo.
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Por outro lado, a esperada melhoria da qualidade da água na laguna e, consequentemente,
nas praias lagunares, em estreita ligação com as intervenções de requalificação das ilhas
barreira, criarão melhores condições para o desenvolvimento da atividade turística e maior
utilização e aproveitamento da laguna para a prática de atividades ligadas à náutica de
recreio, e das praias oceânicas para atividades balneares e recreativas. Espera-se, no
entanto, que o impacte seja pouco positivo, uma vez que o aumento será marginal face à
atividade já ocorrente.
Na fase de funcionamento, ao serem garantidas as profundidades mínimas de navegação nos
canais navegáveis, fica assegurado e melhorado o acesso aos portos. Assim, esperam-se
efeitos positivos em toda a Ria Formosa, mas em particular na zona de Tavira, Faro e Olhão,
onde se localizam os principais portos e onde se esperam as maiores alterações,
nomeadamente com a reativação da carreira de transporte de passageiros entre o cais da
cidade de Faro e o cais da Praia de Faro através do esteiro do Ramalhete.
A alimentação artificial de praias constitui uma medida de correção que deixa a praia num
estado mais próximo do estado natural, preservando o seu valor paisagístico e permitindo a
manutenção do seu uso recreativo. Assim, considera-se o impacte na paisagem como positivo.
Nesta fase, as dragagens e operações de reforço dunar de manutenção não deverão provocar
efeitos significativos na qualidade do ar, uma vez que envolvem um volume muito inferior de
material a dragar, comparado com a fase de execução.
Também não deverão ocorrer efeitos relevantes no ambiente sonoro, devido ao caráter
pontual e de curta duração das operações a realizar.
O alargamento de praia e reforço dunar constituem um efeito positivo na vegetação e na
fauna, por contribuírem para a recuperação e evolução dos sistemas dunares para estados de
conservação mais favoráveis, capazes de suportar comunidades mais complexas. Assim o
impacte nos valores ecológicos é considerado globalmente muito positivo.
Relativamente aos bivalves, espera-se que a melhoria na circulação de água na laguna, se
traduza num impacte positivo, por potenciar um aumento da quantidade de alimento
disponível. Poderá, no entanto, ocorrer um efeito negativo devido ao aumento da troca de
água proveniente da área costeira, a qual poderá transportar para o interior da laguna
doenças, larvas e espécies invasivas.

10.

Comparação de alternativas
A análise dos efeitos esperados para cada uma das alternativas consideradas para a
Intervenção 4 – Cacela, permitiu verificar que, para a generalidade dos fatores considerados,
a alternativa Cacela (A) – dragagem da barra do Lacém e manutenção da barra do Forte, é
considerada a alternativa mais favorável.
A análise efetuada à “alternativa zero”, permitiu concluir que a não realização do projeto
não é favorável ao sistema lagunar da Ria Formosa e aos recursos aí existentes.
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11.

Medidas de minimização e monitorização
Com vista à minimização dos impactes identificados, é proposta a implementação de medidas
de minimização para as fases de elaboração dos projetos de execução, de execução da
empreitada e para a fase de funcionamento do projeto.
Para além de medidas de âmbito geral, são definidas medidas dirigidas para os seguintes
aspetos:
-

estaleiro, infraestruturas e equipamentos – área de implantação, gestão e recuperação;

-

dragagens – gestão e equipamentos, localização e procedimentos;

-

transporte de dragados – acondicionamento;

-

depósito de dragados – locais e procedimentos;

-

modelação dunar – gestão, localização e cuidados específicos;

-

imersão no mar – gestão dos dragados.

Para a fase de execução, e de acordo com os impactes a ocorrer nesta fase, recomenda-se o
desenvolvimento de um Acompanhamento Ambiental da Obra, cujo objetivo consiste em
verificar

e

controlar

a

implementação

correta

das

medidas

de

minimização.

Simultaneamente, a equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra auxiliará a entidade
responsável pelo projeto e demais intervenientes na concretização das medidas e na
prevenção e resolução de questões ambientais inesperadas que possam surgir no decorrer da
execução.
Com o objetivo de determinar a eficácia das medidas de minimização, permitindo, caso se
justifique, a sugestão ou adaptação de outras medidas, deverão ser implementados planos de
monitorização na fase de execução do projeto para as componentes Geomorfologia, Fauna,
Macroinvertebrados Bentónicos e Qualidade da Água.
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