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Resumo Executivo

Este relatório descreve o trabalho realizado pela Universidade do Algarve/IMAR no
âmbito do Estudo Técnico da Qualidade da Água do Meio Receptor das ETAR Faro Nascente e
Olhão Poente, realizado entre Julho e Novembro de 2010 para a empresa Águas do Algarve,
S.A. Este estudo surge no seguimento do plano de reformulação da estrutura de tratamento de
águas residuais da região de Faro/Olhão, e teve como principal objectivo a aplicação do
modelo matemático MOHID para simular os processos de transporte e de inativação das
propriedades microbiológicas dos efluentes e nos processos de acumulação nos bivalves. O
trabalho consiste na construção de novas malhas computacionais de alta resolução para a
zona em estudo, as quais são usadas para calcular trinta cenários de transporte de traçadores
com as propriedades dos coliformes fecais, e onde se variou quer o ponto das descargas no
sistema quer a concentração, em situação de maré viva e maré morta. Adicionalmente mapas
com a distribuição espacial para a bioacumulação de coliformes fecais em bivalves para cada
situação de maré (morta e viva) e para cada cenário, foram elaborados tendo em conta os
resultados anteriores, usando para este efeito um modelo de bioacumulação para bivalves do
tipo Tapes decussatus. Resultados mostram a influência da posição da descarga, sua
concentração e situação de maré, na dispersão da pluma de coliformes e consequentemente
na sua bioacumulação pelos bivalves.
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Introdução

O presente documento constitui o relatório final do trabalho desenvolvido, no âmbito
Estudo Técnico da Qualidade da Água do Meio Receptor das ETAR Faro Nascente e Olhão
Poente, contratado pela empresa Águas do Algarve, S.A., para avaliar vários cenários possíveis
para a reformulação da estrutura de tratamentos de água da região Faro/Olhão.
A descarga, quer da ETAR de Faro Nascente quer a de Olhão Poente, é efectuada dentro
dos limites do sistema lagunar da Ria Formosa, que de acordo com o Decreto-lei n.º 152/97, de
19 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 149/2004, de 22 de Junho e
pelo Decreto-lei n.º198/2008, de 8 de Outubro, é classificada como zona sensível; e também
ao abrigo da Directiva 91/492/CEE de 15 de Julho de 1991, que estabelece as normas sanitárias
que regem a produção e a colocação no mercado de moluscos bivalves vivos como critério de
identificação de zona sensível. O Despacho n.º 12.262/2001 (2.ª Série), de 9 de Junho, alterado
pelo Despacho n.º 14.829/2001 (2.ª Série), de 16 de Julho de 2001, estabelece que a
classificação das zonas de produção de moluscos bivalves seja baseada nas concentrações de
coliformes fecais presentes nos bivalves, sendo a sua classificação apresentada na Tabela I.

Tabela I - Sistema de classificação das zonas de produção de moluscos bivalves. Adaptado do Despacho n.º
14.829/2001 (2.ª Série), de 16 de Julho de 2001.
Classe

Número de coliformes fecais/100g

Observações

A
Os
bivalves
podem
ser
apanhados
comercializados para consumo humano directo.

e

Menos de 300

B
Os bivalves podem ser apanhados e destinados a
depuração, transposição ou transformação em
unidade industrial

De 300 a 6000
Em pelo menos 90% de amostras.

C
Os bivalves podem ser apanhados e destinados a
depuração intensiva, transposição prolongada
(mínimo dois meses) ou transformação em unidade
industrial.

De 6000 e 600000

Proibida

Mais de 60000
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Outro factor que afecta os limites impostos às concentrações presentes no meio receptor na
zona de estudo é a proximidade de águas balneares na zona de influência da descarga das
ETAR. Neste ponto, a Figura 1 resume o disposto no anexo I do Artigo 6º do Decreto-Lei n.º
135/2009, de 3 de Junho.

Figura 1 – Normas de qualidade para águas interiores, costeiras e de transição. Adaptado do Decreto-Lei n.º
135/2009, de 3 de Junho.

Este estudo tem por objectivos principais a simulação dos processos de transporte e
inativação das propriedades microbiológicas dos efluentes e dos processos de acumulação nos
bivalves, e procura apoiar questões de curto prazo referentes ao projecto de remodelação
/construção das referidas ETAR e à avaliação do respectivo impacte ambiental no meio
receptor, e questões esperadas a médio prazo, nomeadamente as decorrentes das obrigações
das autoridades Portuguesas perante a União Europeia devidas à aplicação das directivas
relacionadas com as águas residuais (Directiva da Água, Directiva das Águas Balneares e
Directiva do Tratamento de Águas Residuais Urbanas e Directivas das Águas para Uso
Conquícola).
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Metodologia
Pretendendo reformular a estrutura de tratamento de águas residuais da região Faro/Olhão a
empresa Águas do Algarve S.A., considera as seguintes opções:
a) Reformulação das actuais ETAR de Faro-Nascente e de Olhão-Poente.
b) Desativação da actual ETAR de Olhão-Poente e reformulação da actual ETAR de FaroNascente para receber a totalidade do caudal das duas ETAR.
c) Desactivação da actual ETAR de Faro-Nascente e reformulação da actual ETAR de
Olhão-Poente para receber a totalidade do caudal das duas ETAR.
Para além desta última opção coloca-se ainda a alternativa de manter o ponto de descarga na
localização actual ou alterá-lo para uma localização mais próxima do canal principal.
Além da localização do ponto de descarga, função das opções anteriores, um outro factor de
elevada incerteza é o nível de tratamento necessário (particularmente ao nível da
microbiologia) para garantir uma qualidade adequada das águas do meio receptor. Com base
nestes pressupostos foram criados 30 cenários de simulação que combinam o local, o caudal
da descarga, a sua concentração e a intensidade da maré (viva/morta). O período considerado
para as simulações (Figura 2) está compreendido entre o dia 12/03/2011 e o dia 23/03/2011.

Figura 2 – Previsão para a elevação da maré nos períodos de simulação. Valores obtidos através do sitio do
Instituto Hidrográfico na internet (http://www.hidrografico.pt/previsao-mares.php).
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Este período foi escolhido por englobar um período de maré viva e outro de maré morta, e
também por Março ser um mês intermédio em termos de radiação solar. Para cada um dos
período de maré foram considerados cinco cenários de descarga tendo em conta as opções
consideradas acima, e os caudais projectados para o horizonte de funcionamento da ETAR.
Estes cenários são:
Cenário 1 – Descarga em Faro Nascente e Olhão Poente.
Cenário 2 – Descarga em Faro Nascente e no canal principal de Olhão.
Cenário 3 – Toda a descarga em Olhão Poente.
Cenário 4 – Toda a descarga em Faro Nascente.
Cenário 5 – Toda a descarga no canal principal de Olhão

Como referido acima os caudais considerados para cada um dos cenários foram obtidos
com base nos caudais projectados para o horizonte de funcionamento da ETAR, considerandose a média entre as projecções para o ano 2014 e 2044 para o caudal afluente, de infiltração e
para as fossas sépticas. Estes valores apresentam-se, para cada um dos cenários, na Tabela II .

Tabela II – Caudais usados nas simulações.

Caudal afluente
3

(m /dia)

Caudal
infiltração
3

(m /dia)

Fossas sépticas
3

Caudal simulado
3

(m /dia)

(m /dia)

Faro

25327

12896

10

38233

Olhão

10233.5

4563

10

14806,5

35560.5

17459

20

53039,5

Cenário 1 e 2

Cenário 3, 4 e 5
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Para cada um destes cinco cenários, foram ainda simulados 3 sub-cenários, em que se
variaram as concentrações de coliformes fecais na descarga. Os valores considerados foram:
10000, 2000 e 300 NMP/100ml. A Figura 3 resume os cenários considerados, que prefazem um
total de 30.

Figura 3 – Cenários considerados nas simulações.

Para assegurar a componente de modelação, foi utilizado o MOHID Water Modelling
System (www.mohid.com) como ferramenta de modelação integrada, capaz de simular a
maioria dos processos físicos e biogeoquímicos num sistema costeiro. A hidrodinâmica é
calculada recorrendo ao Módulo Hidrodinâmico que gera e actualiza a informação do
escoamento, resolvendo as equações primitivas do movimento no espaço tridimensional para
fluidos incompressíveis. Assume-se o equilíbrio hidrostático, bem como a aproximação de
Boussinesq. O modelo é formulado usando o método dos volumes finitos (Martins et al., 2001).
A modelação hidrodinâmica serve de base aos outros processos uma vez que as propriedades
são transportadas pelos campos de velocidades obtidos pela Hidrodinâmica, sendo por esse
motivo uma componente de elevada importância.
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Para simular a hidrodinâmica da zona de estudo foi criada uma nova malha computacional
(Figura 4) com uma resolução variável compreendida entre os 200 m na zona com menor
resolução, e os 25 m na zona de maior resolução, que coincide com a zona de influência das
descargas das ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente. Esta metodologia foi preferida em
detrimento da de modelos encaixados pois o tempo de computação resulta significativamente
inferior para a mesma ordem de grandeza da resolução espacial. Esta malha teve por base
batimetrias históricas desenvolvidas no âmbito de outros projectos de investigação
desenvolvidos no grupo, bem como levantamentos mais recentes principalmente nas zonas
das barras e linha de costa.
Como condição fronteira, impôs-se a elevação da maré através de 22 harmónicas obtidas pelo
marégrafo de Faro/Olhão. A Tabela III resume os valores dos restantes parâmetros numéricos
usados nas simulações hidrodinâmicas.

Tabela III – Parâmetros usados nas simulações hidrodinâmicas e respectivos valores considerados.

Parâmetro

Valor utilizado

Rugosidade de fundo

0.00025

Viscosidade horizontal

0.050

Vento

Não foi considerado

Massa especifica da água

1026.7

Temperatura

18

Salinidade

36

A simulação das plumas das ETAR foi efectuada usando um modelo de transporte do tipo
Lagrangiano. Neste modelo a massa de água da descarga é associada a massas individuais de
água que são libertadas a curtos intervalos de tempo de uma localização fixa no espaço e são
transportadas pelo modelo. Essas massas de água (partículas) sofrem assim transporte
advectivo pelo campo de velocidades e transporte difusivo simulado pela variação de volume e
concentração da partícula.
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Figura 4 - Detalhe da batimetria desenvolvida para a área de interesse deste estudo.

As propriedades microbiológicas da descarga variam devido à diluição e devido também à
mortalidade. A inactivação dos coliformes fecais é estimada usando uma cinética da primeira
ordem:

dc
 KB C
dt
Utiliza-se uma lei de mortalidade para coliformes fecais que considera os efeitos da radiação,
da temperatura, e da salinidade Chapra (1997):

K B  0.8  0.02  sal 1.07(T 20)  11.58  Light
sal - salinidade (‰)

Light - Radiação solar (w/m2)
T

- temperatura (ºC)
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no modelo MOHID, o parâmetro da calibração é o T90 (tempo em que 90% dos efectivos ficam
inactivos) cuja relação com a taxa de inactivação ( K B ) é:

KB 

ln10
T 90

A radiação é obtida por um modelo de radiação que considera uma variação sazonal
sobreposta a uma variação diária, contabilizando o número de horas de sol disponíveis em
cada dia do ano.
Tendo por base os resultados dos traçadores lagrangianos e a localização dos vários locais mais
sensíveis à contaminação na área de interesse, foi criada um malha de estações na qual,
durante o tempo de simulação, os valores máximos de concentração de coliformes fecais em
cada uma das estações foram registados a cada 10 minutos (Figura 5). Isto possibilitou ter uma
distribuição espacial em termos de concentrações de coliformes fecais na água, o que por sua
vez serviu de base para calcular a bioacumulação de coliformes fecais em moluscos bivalves.

Figura 5 - Mapa de base para a análise dos traçadores lagrangianos na zona de estudo. Localização das descargas
(+), Salinas activas (branco), Pisciculturas activas (azul) e Marisculturas activas (preto). Fonte 18ª revisão do
POPNRF. Pontos vermelhos indicam a malha de estações considerada para o estudo de bioacumulação nos
bivalves.
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Para a simulação da acumulação nos bivalves foi utilizado um modelo de bioacumulação
em bivalves, desenvolvido pela equipa para trabalhos semelhantes. As concentrações de
coliformes fecais na carne e fluido intervalvular do molusco dependem principalmente de dois
factores: a concentração de coliformes fecais presente ao longo do tempo na zona de
crescimento e as taxas de filtração e retenção do molusco (Fiandrino et al., 2003). Esta última,
sendo uma propriedade fisiológica de cada espécie de molusco, para este estudo a espécie
alvo a simular será a Amêijoa Boa (Tapes decussatus) por ser a espécie mais cultivada e a que
representa maior importância económica na Ria Formosa. Tendo isto em conta, e de acordo
com Martins et al., (2003),

é usada a equação diferencial seguinte no calculo da

bioacumulação:

dc
= kacágua - kecbivalve
dt
Aqui cbivalve e cágua são, respectivamente, a concentração de coliformes fecais na região
intervalvular do molusco e na água. ke a constante de fisiológica de eliminação definida como:

ln
ke =

c(t)
c(0)
t

e ka é a constante fisiológica de acumulação, definida como:

ka =

c(t) + c(0)exp(-ket)
cáguat

Os valores assumidos para estas constantes são respectivamente, 1.1E-4 s-1 e 4.5E-4 s-1
seguindo o proposto por Martins et al., (2003).
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Resultados

Validação

A validação do modelo hidrodinâmico e dos traçadores lagrangianos, já realizada no
âmbito de anteriores projectos realizados para as Águas do Algarve S.A., é aqui apresentada. O
modelo hidrodinâmico foi validado com valores históricos obtidos de campanhas executadas
pelo Instituto Hidrográfico (IH, 2002). Estas campanhas possuem resultados para diversos
pontos nos canais principais, tendo sido efectuada a validação usando esses valores, para
estação localizada no Esteiro do Ramalhete. Assim compara-se a velocidade e a direcção das
correntes calculadas pelo modelo com esses dados, conforme ilustram os gráficos da Figura 6 e
Figura 7.
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Figura 6 – Validação do módulo da velocidade da corrente no Esteiro do Ramalhete.
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Figura 7 – Validação da direcção da corrente no Esteiro do Ramalhete

O ajuste dos resultados do modelo às observações de velocidade e direcção da corrente no
Esteiro do Ramalhete é considerado bom e o modelo hidrodinâmico considera-se validado.
O modelo Lagrangiano foi validado utilizando os dados obtidos por comparação das
concentrações de coliformes fecais medidas em laboratório, com os resultados do modelo
para um ponto com localização equivalente na batimetria. As medidas de laboratório usadas
foram recolhidas no âmbito do projecto de Monitorização na Área de Atendimento das Águas
do Algarve (2006), e resultaram da colheita de amostras de duas em duas horas em duas
estações localizadas na Ria. Estas amostras foram realizadas em duas campanhas, uma
representativa das condições de Inverno (entre 14 e 15 de Fevereiro de 2005) e outra em
situação de Verão (de 27 a 28 de Junho de 2005).
De uma forma geral as concentrações medidas foram muito baixas (da ordem de 102
NMP/100ml), tendo os resultados do modelo sido da mesma ordem de grandeza. Os gráfico da
(campanha de Inverno) mostram um ajuste satisfatório do modelo às medidas do laboratório.
Os valores mais elevados obtidos pelo modelo são coincidentes com uma situação de preiamar e de acumulação de coliformes durante a noite, são no entanto superiores ao valor
14

máximo detectado pelas medições. Esta diferença poderá ser explicada por uma amostragem
efectuada de duas em duas horas e em locais próximos da margem. O máximo da
concentração da pluma pode ter ocorrido durante as duas amostragens não sendo por isso
detectada nas medidas.

Figura 8 – Validação dos traçadores lagrangilagrangianos.

Hidrodinâmica

Os resultados obtidos para a hidrodinâmica do sistema são apresentados na Figura 9. As
situações de maré apresentadas correspondem às situações extremas de escoamento na área
de estudo.
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Figura 9 – Campo de velocidades transientes para a área de estudo. A – Situação de maré viva vazante;
B – Situação de maré viva enchente; C – Situação de maré morta vazante; D- Situação de maré morta enchente.

Analisando as figuras verifica-se que neste sistema as velocidades mais elevadas
encontram-se nas barras, no canal de Faro e no canal de Olhão. Nestes locais o transporte é
mais eficiente, originando tempos de residência curtos. No canal onde se situa a descarga da
ETAR de Faro Nascente verifica-se que o escoamento na situação de maré viva apresenta
velocidades próximas de 0.2 ms-1 quer na enchente quer vazante. Já em situação de maré
morta as velocidades no canal são muito baixas o que sugere tempos de residência elevados
nesta zona durante esta situação de maré. Por sua vez, a ETAR de Olhão Poente localiza-se
numa zona mais activa do ponto de vista hidrodinâmico, onde se verificam velocidades entre
os 0.2 e os 0.3 ms-1 em maré viva e próximas de 0.1 ms-1 em maré morta. De uma forma global
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verifica-se uma diferença de velocidades generalizada entre a situação de maré viva e de maré
morta, como é esperado, mantendo-se no entanto o mesmo padrão de escoamento.

Traçadores Lagrangianos

A simulação das plumas de coliformes foi efectuada para os vários cenários de descarga
em estudo considerando três concentrações de coliformes na descarga, 10000, 2000 e 300
NMP/100ml. De seguida apresenta-se os resultados obtidos para cada um dos cenários em
situação de maré viva e maré morta, e para uma situação de maré vazia durante a noite e
maré cheia durante o dia. Estes períodos são, respectivamente, onde se verificam as
concentrações mais altas e mais baixas nos cenários simulados devido às condições
hidrodinâmicas e variação da taxa de mortalidade dos coliformes com a radiação solar.
As figuras seguintes apresentam os resultados para os cenários com concentração de descarga
máxima (104 NMP/100ml). Os restantes resultados encontram-se apresentados em anexo.

Figura 10 – Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 1. Concentração da
4

descarga igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Figura 11 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 2. Concentração da
4

descarga igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Figura 12 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 3. Concentração da
4

descarga igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Figura 13 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 4. Concentração da
4

descarga igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Figura 14 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 5. Concentração da
4

descarga igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Observando os resultados obtidos para a situação de maré morta sobressai o facto de a
pluma de coliformes associada a ETAR de Faro Nascente se encontrar limitada ao canal no qual
é feita a descarga, sendo inactivada antes de ser transportada para fora desse canal. A
concentração máxima ao redor da descarga de Faro Nascente no entanto, é mais elevada do
que no caso de Olhão Poente devido a esse mesmo efeito de menor dispersão. A pluma de
coliformes associada à ETAR de Olhão Poente chega mais facilmente ao canal de Olhão onde é
transportada - dependendo do cenário considerado - até próximo da barra de Faro/Olhão.
Existe também um diferença em termos de dispersão, entre os cenários em que a descarga da
ETAR de Olhão Nascente é considerada no local actual (Cenário 1), e aqueles em que esta
descarga é feita no canal principal de Olhão (Cenário 2). No cenário 2, com a descarga
localizada no centro do canal verifica-se uma maior influência a jusante, com a pluma a atingir
uma região mais perto da barra e uma menor afectação a montante perto de terra. Em termos
de concentrações verifica-se uma clara diferença entre a situação de dia e de noite, devido à
mortalidade dos coliformes fecais associada à radiação solar.

Figura 15 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 1. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Figura 16 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 2. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Figura 17 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 3. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Figura 18 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 4. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Figura 19 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 5. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Os resultados obtidos para a situação de maré viva diferem dos acima observados em
maré morta, principalmente ao nível da extensão da pluma de coliformes, a qual como seria
expectável se estende por uma área maior devido ao aumento das zonas submersas na Ria.
Nesta situação a pluma da ETAR de Faro Nascente já não se encontra confinada, saindo quer
pelo canal onde é localizada a descarga, quer pelo canal a sul da descarga, entrando pelo canal
de Olhão e, em alguns cenários pelo canal de Faro. Em termos da diferença verificada, em
maré morta, na extensão da pluma entre os Cenários 1 e 2, nesta situação de maré não se
verifica essa diferença e em ambos os cenários a pluma é transportada até a barra de
Faro/Olhão por onde sai. De forma geral as concentrações máximas são também menores
devida à maior dispersão.
Os mapas resultantes das outras concentrações de descarga encontram-se representados em
anexo.

Mapas de Bioacumulação em bivalves

Os resultados obtidos nas simulações dos traçadores lagrangianos foram usados para
calcular mapas de bioacumulação em bivalves da espécie Tapes decussatus, visto esta ser a
mais cultivada na Ria Formosa e também aquela com maior valor comercial. De forma a tornar
mais fácil a interpretação destes resultados foi escolhida uma escala de cores que reflecte o
sistema de classificação das zonas de produção de moluscos bivalves (Tabela I). Os resultados
obtidos para situação de maré viva e maré morta, são apresentados respectivamente na Figura
20

e na Figura 21, os quais representam os cenários em que se verificou uma maior área na qual

os bivalves cultivados teriam que passar por depuração. Os restantes cenários encontram-se
em anexo.
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Figura 20 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 1 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré viva.

Figura 21 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 2 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré morta.
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As zonas cujas concentrações no bivalve são mais elevadas correspondem, como era de
esperar, à zona da descarga e a zona de influência desta que está dependente da situação de
maré considerada. Também aqui existe um diferença bastante significativa entre a situação de
maré viva e situação de maré morta, como aliás já tinha sido visto em cima para as
concentrações de coliformes na água, e com a qual está relacionada.
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Discussão dos resultados

Os resultados obtidos para os vários cenários simulados mostram-se bastante coerentes
com o que já foi comprovado em estudos anteriores para a zona de estudo. Em particular os
trabalhos desenvolvidos no âmbito do Programa de Monitorização na área de atendimento
das Águas do Algarve (2006) e do projecto (45-03-16-FDR-00011) coordenado pela CCDR
“Análise do Impacte das Características Microbiológicas dos Efluentes Urbanos na Actividade
Conquícula da Ria Formosa” (2004).
No que diz respeito à hidrodinâmica do sistema existem diferenças significativas em
termos de velocidades quando se considera uma situação de maré morta ou uma situação de
maré viva, no entanto o padrão do escoamento é o mesmo. As velocidades mais elevadas
encontram-se nas barras, no canal principal de Faro e no canal principal de Olhão. Nestes
locais as velocidades simuladas ultrapassam o 1 ms-1 nas barras e os 0.3 ms-1 nos canais
principais, resultando em tempos de residência mais curtos nestas zonas. Pode-se constatar no
entanto que no canal onde se situa a descarga da ETAR de Faro Nascente o escoamento na
situação de maré morta apresenta velocidades no canal muito baixas, o que sugere tempos de
residência elevados nesta zona durante esta situação de maré. Este facto é comprovado nas
simulações com os traçadores lagrangianos e nos mapas de bioacumulação onde no cenário 1,
2 e 4, na situação de maré morta, a pluma da ETAR fica confinada ao canal onde é
descarregada. Esta característica traduz-se numa maior acumulação por parte dos bivalves que
aí pudessem existir. Quando se considera toda a descarga nesta localização (Cenário 4), quer
em maré viva quer em maré morta, verifica-se que mesmo para concentrações na descarga de
2000 NPM/100 ml, existem acumulações nos bivalves superiores a 6000 NPM/100 ml. No
entanto não se conhece qualquer marisculturas nessa zona. Em altura de maré viva a pluma de
coliformes simulada associada à descarga da ETAR de Faro Nascente, nos cenários onde foi
considerada, apresenta um comportamento oposto à situação de maré morta. Em maré viva
não só ocorrem velocidades mais elevadas nos canais adjacentes ao local da descarga, como o
aumento do nível da água dentro da Ria propicia a dispersão da pluma. Esta consegue assim
ser dispersa pelos dois canais adjacentes atingindo quer o canal de Olhão quer o canal de Faro.
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Do ponto de vista das concentrações de coliformes na água, é no cenário em que ambas as
descargas de Faro Nascente e Olhão Poente são consideradas em situação de maré cheia
(Cenário 1), que a área de influência da pluma é a maior. Este facto traduz-se também numa
maior área de concentrações acima dos 300 NMP/100 ml no que diz respeito à bioacumulação
nos bivalves, que engloba a quase da totalidade das marisculturas activas na região em estudo.
Por sua vez, na zona de influência da ETAR de Olhão Poente verificam-se velocidades entre os
0.2 e os 0.3 ms-1 em maré viva e próximas de 0.1 ms-1 em maré morta, o que a torna uma zona
mais dinâmica e com um tempo de residência mais curto. Nesta zona a dispersão da pluma de
coliformes simulada está bastante dependente do local da descarga existindo diferenças
significativas se a descarga é localizada na sua localização actual ou no canal principal de
Olhão. Apesar desta maior dispersão a maior dinâmica resulta numa pluma de maior área que
cobre em algumas situações de maré os viveiros anexos ao canal de olhão. Relativamente à
bioacumulação nos bivalves, e pelo motivo atrás referido o cenário com a descarga no centro
do canal de Olhão é particularmente desfavorável pois coloca grande parte dos viveiros que se
encontram na margem do canal na classe C (com concentrações no bivalve superiores a
6000 NMP/100ml).
Em síntese os resultados mostram que existe um compromisso entre valor de
concentração e área afectada: No cenário 4 (toda a descarga em Faro Nascente) as
concentrações são mais altas mas a pluma mantém-se confinada às imediações da zona de
descarga (especialmente em maré morta) não afectando por isso de forma significativa os
viveiros de bivalves identificados (todos na região de Olhão). De uma forma geral pode dizer-se
que os factores que afectam as concentrações associadas às plumas de coliformes fecais
simuladas são, por ordem de importância, as concentrações iniciais da descarga, a radiação
solar disponível, que por sua vez depende da altura do ano e do dia, e o local da descarga. No
que respeita às concentrações de coliformes fecais na água, dependendo do local da descarga
e da situação de maré existem zonas cujo tempo de residência é significativo, visto as
velocidades serem muito baixas.
Os mapas de bioacumulação, obtidos a partir das concentrações de coliformes na água
assemelham-se à distribuição da pluma de coliformes na água para os vários cenários, no
entanto reflectem o efeito cumulativo da descarga, que de outra forma não se consegue
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observar devido à dinâmica do sistema. Os resultados obtidos parecem indicar que o cenário
que causa menos impacte nos viveiros de bivalves identificados é o cenário 4 (Toda a descarga
em Faro Nascente). A concentração local poderá em algumas situações de maré e de radiação
ser mais elevada do que noutros cenários mas o efeito é muito localizado devido ao menor
espalhamento da pluma. Deve ser notado que os bivalves são organismos filtradores
acumulando por isso os coliformes ao longo do tempo. Por esse motivo um cenário de menor
concentração não é obrigatoriamente melhor: o tempo que a pluma permanece sobre o
viveiro é de vital importância. Assim um cenário que produza menor concentração máxima
mas que apresente uma pluma muito espalhada que permaneça muitas horas sobre os viveiros
poderá conduzir a concentrações nos bivalves maiores do que as de um cenário mais
confinado embora com uma concentração máxima superior. Deve também referir-se que a
concentração máxima de coliformes no bivalve poderá resultar superior ou inferior à
concentração máxima na pluma, em função dessa dinâmica. Assim, restringir as concentrações
na descarga aos valores de lei da concentração na carne do molusco não é uma medida lógica.
Uma pluma de baixa concentração que permaneça muitas horas sobre os viveiros poderá dar
origem a concentrações nos bivalves acima dos valores de descarga, enquanto uma descarga
com concentrações superiores mas num local bem escolhido poderá garantir valores de
concentração baixa nos bivalves. Os resultados da modelação da acumulação nos bivalves
confirmam esta conclusão. Também nesta componente do estudo o cenário 4 se mostra o
mais favorável. Os resultados apenas apresentam uma região de classe C (concentrações no
bivalve entre 6000 e 60000 NMP/100ml) quando a concentração de descarga é de 1X10 4
NMP/100ml. Esta região é no entanto muito reduzida, situando-se nas imediações do ponto de
descarga e sempre longe dos viveiros. Para as outras concentrações de descarga este cenário
não apresenta regiões de classe C e as regiões de classe B (concentrações no bivalve entre 300
e 6000 NMP/100ml) são muito localizadas.
Relativamente ao impacte nas pisciculturas as animações distribuídas com o presente relatório
mostram que para o cenário 4 a Piscicultura situada a Norte da ETAR de Faro Nascente, que
possui a admissão de água na sua fronteira Oeste, apenas fica sujeita a concentrações elevadas
para uma concentração de descarga simulada de 1x104 NMP/100ml e em situações muito
definidas (cerca de uma hora durante a enchente que ocorra durante a noite). Das outras
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pisciculturas a Este da ETAR de Faro Nascente os resultados das simulações parecem indicar
que apenas a mais próxima da ETAR poderá sofrer alguma influência desta e novamente em
situações muito definidas, neste caso durante cerca de uma hora durante a vazante que ocorra
durante a noite.
Como conclusão os resultados do estudo apontam para o cenário 4 - toda a descarga
efectuada no actual ponto de descarga da ETAR Faro Nascente - como o que minimiza os
impactes da pluma microbiológica nos viveiros de bivalves. Por outro lado, mesmo nas
condições de simulação mais desfavoráveis - condições de maré vazia e noite e valor da
concentração de coliformes de descarga de 1x10 4 NMP/100ml – não se antevê que os usos
do meio receptor considerados neste estudo possam ser afectados.
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Anexos

Traçadores Lagrangianos

Anexo 1 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 1. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 2 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 1. Concentração da descarga
igual a 2000 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 3 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 1. Concentração da descarga
igual a 300 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 4 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 2. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

32

Anexo 5 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 2. Concentração da descarga
igual a 2000 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 6 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 2. Concentração da descarga
igual a 300 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 7 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 3. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 8 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 3. Concentração da descarga
igual a 2000 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 9 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 3. Concentração da descarga
igual a 300 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 10 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 4. Concentração da
4

descarga igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 11 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 4. Concentração da
descarga igual a 2000 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 12 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 4. Concentração da
descarga igual a 300 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 13 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 5. Concentração da
4

descarga igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 14 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 5. Concentração da
descarga igual a 2000 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 15 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré morta para o Cenário 5. Concentração da
descarga igual a 300 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 16 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 1. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 17 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 1. Concentração da descarga
igual a 2000 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 18 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 1. Concentração da descarga
igual a 300 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 19 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 2. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 20 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 2. Concentração da descarga
igual a 2000 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 21 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 2. Concentração da descarga
igual a 300 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 22 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 3. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 23 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 3. Concentração da descarga
igual a 2000 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 24 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 3. Concentração da descarga
igual a 300 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 25 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 4. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 26 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 4. Concentração da descarga
igual a 2000 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 27 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 4. Concentração da descarga
igual a 300 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 28 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 5. Concentração da descarga
4

igual a 1x10 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.
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Anexo 29 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 5. Concentração da descarga
igual a 2000 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia.

Anexo 30 - Traçadores lagrangianos obtidos no período de maré viva para o Cenário 5. Concentração da descarga
igual a 300 NMP/100 ml. A) Condições de maré vazia e noite; B) Condições de mare cheia e dia
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Mapas de Bioacumulação em bivalves

Anexo 31 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 1 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré morta.

Anexo 32 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 1 e concentração na descarga de 2000 NMP/100 ml. Situação de maré morta.
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Anexo 33 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 1 e concentração na descarga de 300 NMP/100 ml. Situação de maré morta.

Anexo 34 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 2 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré morta.
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Anexo 35 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 2 e concentração na descarga de 2000 NMP/100 ml. Situação de maré morta.

Anexo 36 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 2 e concentração na descarga de 300 NMP/100 ml. Situação de maré morta.
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Anexo 37 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 3 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré morta.

Anexo 38 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 3 e concentração na descarga de 2000 NMP/100 ml. Situação de maré morta.
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Anexo 39 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 3 e concentração na descarga de 300 NMP/100 ml. Situação de maré morta.

Anexo 40 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 4 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré morta.
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Anexo 41 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 4 e concentração na descarga de 2000 NMP/100 ml. Situação de maré morta.

Anexo 42 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 4 e concentração na descarga de 300 NMP/100 ml. Situação de maré morta.
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Anexo 43 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 5 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré morta.

Anexo 44 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 5 e concentração na descarga de 2000 NMP/100 ml. Situação de maré morta.
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Anexo 45 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 5 e concentração na descarga de 300 NMP/100 ml. Situação de maré morta.

Anexo 46 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 1 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré viva.
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Anexo 47 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 1 e concentração na descarga de 2000 NMP/100 ml. Situação de maré viva.

Anexo 48 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 1 e concentração na descarga de 300 NMP/100 ml. Situação de maré viva.
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Anexo 49 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 2 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré viva.

Anexo 50 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 2 e concentração na descarga de 2000 NMP/100 ml. Situação de maré viva.
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Anexo 51 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 2 e concentração na descarga de 300 NMP/100 ml. Situação de maré viva.

Anexo 52 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 3 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré viva.
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Anexo 53 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 3 e concentração na descarga de 2000 NMP/100 ml. Situação de maré viva.

Anexo 54 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 3 e concentração na descarga de 300 NMP/100 ml. Situação de maré viva.

57

Anexo 55 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 4 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré viva.

Anexo 56 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 4 e concentração na descarga de 2000 NMP/100 ml. Situação de maré viva.
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Anexo 57 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 4 e concentração na descarga de 300 NMP/100 ml. Situação de maré viva.

Anexo 58 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
4

Cenário 5 e concentração na descarga de 1x10 NMP/100 ml. Situação de maré viva.
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Anexo 59 – Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 5 e concentração na descarga de 2000 NMP/100 ml. Situação de maré viva.

Anexo 60 - Distribuição espacial da concentração de coliformes fecais em bivalves Tapes decussatus para o
Cenário 5 e concentração na descarga de 300 NMP/100 ml. Situação de maré viva.
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1

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo a caracterização ecológica da área proposta para
implementação do sistema intermunicipal de interceção e tratamento de águas residuais de
Faro e Olhão.
A ETAR de Faro Nascente situa-se a cerca de 2 Km a Este da cidade de Faro e é
responsável pelo tratamento de parte das águas residuais geradas nesta cidade. Esta
instalação de tratamento foi construída em 1989 e de acordo com informação da AdA, foi
dimensionada para tratar as águas residuais produzidas por uma população equivalente a
112 000 hab.eq., aproximadamente. O processo de tratamento da infraestrutura consiste num
sistema extensivo por lagunagem (sequência lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e lagoa de
maturação). O tratamento preliminar inclui uma operação de gradagem desenvolvida em dois
canais dispostos em paralelo, equipados com grade de perfil curvo, em que apenas uma
delas é dotada de sistema de limpeza mecânico.
A ETAR de Olhão Poente localiza-se a cerca de 1 Km a Oeste da cidade de Olhão, no
concelho de Olhão e, de acordo com informação da AdA, foi dimensionada para tratar as
águas

residuais

produzidas

por

uma população equivalente a

45

000 hab.eq.,

aproximadamente. O processo de tratamento da infraestrutura consiste num sistema
extensivo por lagunagem (sequência de duas lagoas anaeróbias, duas lagoas facultativas e
duas lagoas de maturação). O tratamento preliminar inclui somente uma operação de
desarenação materializada em de dois canais dispostos em paralelo.
Face à necessidade de construção da ETAR de Faro/Olhão (e consequente desativação da
ETAR de Faro Nascente e da ETAR de Olhão Poente) e devido à existência de diversas
condicionantes para a sua localização, foram definidos diferentes cenários alternativos de
localização da nova infraestrutura de tratamento, que foram apresentados na Memória
Descritiva do projeto:
Cenário 1 - Instalação da ETAR de Faro/Olhão no terreno atualmente ocupado pela
ETAR de Faro Nascente, no concelho de Faro, incluindo o transporte da água
residual afluente à ETAR de Olhão Poente para a nova instalação de tratamento;

Cenário 2 - Instalação da ETAR de Faro/Olhão no terreno atualmente ocupado pela
ETAR de Olhão Poente, no concelho de Olhão, incluindo o transporte da água
residual afluente à ETAR de Faro Nascente para a nova instalação de tratamento.
Cenário 3 – a construção de duas novas instalações de tratamento nos atuais
terrenos ocupados pelas ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente.
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Para os cenários 1 e 2 será necessária a construção de um sistema intercetor,
nomeadamente, de um sistema elevatório para elevar todo o caudal afluente a uma das
ETAR existente até ao local onde seria instalada a nova ETAR, tendo sido avaliadas duas
soluções alternativas de traçado para o sistema intercetor - Traçados A e B (Figura 1).

Figura 1 - Traçados A e B apresentados na Memória Descritiva do Projeto.

As soluções alternativas de tratamento consideradas, por forma a atingir os objetivos de
qualidade impostos pela legislação em vigor, e que incluem, fundamentalmente, a remoção
da poluição carbonácea, remoção de azoto e remoção bacteriológica, são:
Solução 1 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante média
carga;
Solução 2 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante baixa
carga.
De acordo com a Memória Descritiva do Estudo Prévio do Projeto considera-se que a
solução que constitui o melhor compromisso a nível técnico-económico para a Águas do
Algarve reúne as seguintes características:
a) Localização da infraestrutura de tratamento: cenário 1 – instalação da ETAR de
Faro/Olhão no terreno atualmente ocupado pela ETAR de Faro Nascente, no concelho de
Faro, incluindo o transporte da água residual afluente à ETAR de Olhão Poente para a nova
instalação de tratamento.
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b) Sistema intercetor: solução B – traçado com menor extensão de condutas,
desenvolvendo-se inteiramente a sul da linha de caminho-de-ferro, em parte junto às salinas
existentes.
c) Solução de tratamento: solução 1 – tratamento biológico por biomassa em
suspensão na variante média carga.

O presente estudo compreende a caracterização da área de estudo a nível ecológico,
incidindo sobre a fauna e flora terrestres e a avaliação dos impactes que as obras associadas
à construção destas infraestruturas provocarão nos biótopos e nas comunidades que
ocorrem no local e sua envolvente. São ainda recomendadas algumas medidas de
minimização que o promotor deverá implementar de modo a minimizar os impactes
identificados.

1.1

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

A área em estudo situa-se na zona sul do país, entre os concelhos de Faro (freguesia da Sé)
e Olhão (freguesia de Pechão). Corresponde a uma zona tampão de 100 m em redor da
ETAR Faro Nascente e da ETAR Olhão Poente, já existentes e uma zona tampão de 25 m
redor das duas alternativas de traçados propostas para passagem de tubagens. A área de
estudo engloba um total aproximado de 130 hectares (Figura 2).

Figura 2 – Localização da área de estudo no contexto nacional e local.
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A área de estudo insere-se na Ria Formosa, um sistema lagunar localizado no extremo sul do
território continental, uma região cujo elevado valor natural é reconhecido pela sua inclusão
no Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAC), apresentando diversos estatutos (Figura
3):
Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), classificado pelo Decreto-Lei nº 373/87, de
9 de Dezembro;
Sítio da Lista Nacional Ria Formosa / Castro Marim (PTCON0013), criado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto e reconhecido como
Sítio de Importância Comunitária pela Decisão da Comissão Europeia 2006/613/CE,
de 19 de Julho, transposta para o regime jurídico nacional pela Portaria n.º 829/2007
de 1 de Agosto;
Zona de Proteção Especial Ria Formosa (PTZPE0017), criada pelo Decreto-Lei nº.
384B/99 de 23 de Setembro;
Zona Húmida de Importância Internacional, Sítio Ramsar nº 212 – Ria Formosa,
proposta a 24 de Novembro de 1980.

Figura 3 – Localização da área de estudo no contexto do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC).
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1.2

ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO

A nível biogeográfico e de acordo com Costa et al. (1998), a área em análise integra-se na
Região

Mediterrânica,

Província

Gaditano-Onubo-Algarviense,

Sector

Algarviense,

Superdistrito Algárvico.
Segundo Costa et al. (1998), o Superdistrito Algárvico abrange uma superfície que se
estende desde Punta Umbria (Espanha) até Ponta de Almádena (Sagres, Portugal) e que
inclui os areais do Sotavento e os calcários do Barlavento Litoral e do Barrocal.
No Barrocal a vegetação é dominada pela série da azinheira (Rhamno oleiodis-Querceto
rotundifoliae Sigmetum), raça algarviense com Juniperus turbinata (Pinto Gomes & Ferreira
2005, 1998). Os bosques de azinheira, etapa climácica desta série, são raros e encontram-se
muito fragmentados e empobrecidos, sendo mais comuns as suas etapas de substituição,
como os medronhais e carrascais da Asparago-Rhamnion, os sargaçais de Phlomido
purpurae-Cistetum albidi e os tojais-tomilhais de Saturejo-Coridothymenion. A marginar as
linhas de água dominam as comunidades de freixial Ranunculo ficariae-Fraxinetum
angustifolia, os loendrais Rubo ulmifolii-Nerieto oleandri e os tamargais de Equiseto
telmateiae-Tamariceto africanae.
No litoral os solos são predominantemente arenosos, com grandes extensões dunares (e.g.
ilhas barreira), ou resultantes da desagregação de arenitos vermelhos que dominam a
litologia. Nas dunas encontram-se comunidades pioneiras de estorno Loto creticiAmmophiletum australis, prados anuais de Ononido variegati-Linarietum pedunculatae, matos
dunares da Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis, Rubio longifoliae-Coremetum albi
(camarinhais, finícolas no superdistrito) e Pycnocomo rutifoliae-Retametum monospermae
(retamais). Nos pinhais e matos instalados sobre arenitos destacam-se os matos de Cistetum
libanotis ou de Tuberario majoris-Stauracanthetum boivini, ricos em endemismos. Em locais
perturbados destacam-se as comunidades colonizadoras da Dittrichietum revolutae,
dominadas pela táveda e endémicas do Sector.
Nos sapais destacam-se Spartinetum maritimi, Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini
Limonietum ferulacei, Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosae Salsolo vermiculatiLycietum intricati Nos muros das salinas e outros biótopos halonitrófilos desenvolvem-se as
comunidades: Spergulario bocconei-Mesembryanthemetum nodiflori, Frankenio laevisSalsoletum vermiculatae e ainda o Polygono equisetiformis-Limoniastretum monopetali.
Entre os taxa end\émicos do Superdistrito incluem-se Narcissus willkommii, Thymus
lotocephalus, Plantago algarbiensis e Tuberaria major.
Segundo Franco (1996) a área de estudo insere-se no Sotavento Algarvio, que se distingue
pela ocorrência de espécies exclusivas ou praticamente exclusivas desta sub-região como
Heteranthemis viscidehirta, Thymus albicans, Ulex argenteus subsp. subsericeus, Ulex
australis subsp. australis, Linaria munbyana, Ononis variegata, Armeria velutina, Armeria
gaditana, Kundmannia sícula, Lotus ornithopodioides, Lotus edulis, Frankenia boissieri e
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Halopeplis amplexicaulis. A área da ria Formosa é particularmente importante para espécies
como Melilotus segetalis subsp. fallax, Tuberaria major, Thymus carnosus, Thymus
lotocephalus, Armeria velutina e o briófito Riella helicophylla (ICNB, 2008).
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2
2.1

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
METODOLOGIA

Numa primeira fase, efetuou-se uma recolha da informação bibliográfica disponível a nível
da flora e habitats (Costa et al.1998, Franco 1996, Plano Sectorial da Rede Natura 2000,
1998), que permitiu o diagnóstico da situação de referência, em termos biofísicos, da área
geográfica onde se insere este projeto. A base da cartografia da vegetação foi elaborada
através da análise de imagens áreas obtidas através do sítio http://www.bing.com/maps.
A nível da fauna aquática, consultaram-se obras e estudos (Muzavor 1991, Muzavor et al.
1993, Muzavor et al. 1999, Piló 2007) que permitiram efetuar a caracterização da situação de
referências das comunidades. Relativamente à fauna terrestre, foi efetuada a listagem das
espécies de ocorrência potencial, sendo consideradas como de ocorrência potencial na área
de estudo as espécies de avifauna e herpetofauna referenciadas para as quadrículas UTM
10x10km na qual se insere (29S PA09 e NA99) e no caso da mamofauna, para a quadrícula
UTM 50x50km correspondente. Os dados de distribuição das espécies foram coletados em
obras de referência para cada um dos grupos: Atlas dos anfíbios e répteis de Portugal
(Loureiro et al. 2008), Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas 2008) e Guia de
Mamíferos terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira (Mathias et al. 1999). Para
análise do estado de conservação das espécies em Portugal, consultou-se o Livro Vermelho
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005).
Os trabalhos de campo efetuaram-se em Setembro e Novembro de 2011 e tiveram como
objetivo a identificação das espécies de fauna e flora ocorrentes na área de estudo. Para tal
efetuaram-se levantamentos e observações ao longo de trajetos pedestres na envolvente das
ETARS de Faro Nascente e Olhão Poente e ao longo das alternativas de passagem das
condutas, numa faixa de 100m em redor das ETAR e de 25m em redor dos traçados
previstos para as condutas (Figura 4).
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Figura 4 - Delimitação da área de estudo e localização dos pontos de observação de avifauna efetuados.

Foram efetuados levantamentos botânicos em diferentes tipos de habitats e prospeção de
espécies com interesse conservacionista (e.g. Halopeplis amplexicaulis). Os locais de
ocorrência de espécies e habitats com estatuto de conservação foram assinalados no terreno
com o auxílio de um GPS da marca Garmin, modelo GPSMAP60. A avaliação dos habitats
com potencial interesse para conservação foi baseada nos guias de caracterização de
habitats criados pela ALFA (2006) e disponibilizados pelo Instituto para a Conservação da
Natureza e Biodiversidade (ICNB) no sítio http://portal.icnb.pt.
A nível da Fauna, utilizaram-se diferentes métodos de caracterização para os diferentes
grupos. Para os anfíbios, répteis e mamíferos efetuaram-se trajetos pedestres, para
identificação visual de indivíduos ou de indícios da sua de presença. Os trabalhos de campo
para a fauna, flora e habitats decorreram em 8 de Setembro de 2011.
No âmbito do estudo mais aprofundado de risco de colisão de avifauna foram efetuadas 2
campanhas de amostragem de 2 dias sucessivos (9-10 de Setembro e 26-27 de Novembro).
Em cada dia de amostragem foram efetuados 2 pontos de amostragem, tendo os resultados
relativos à diversidade de avifauna resultantes dessa amostragem integrado o presente
estudo.
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2.1

FLORA

Nos trabalhos de campo realizados assinalou-se a ocorrência de 104 espécies botânicas,
cujo elenco é apresentado no Anexo I a este documento.
É de assinalar a presença de um elenco dominado por elementos halófilos e por elementos
ruderais, evidenciando as duas principais características da área de estudo, por um lado a
proximidade ao sistema lagunar da ria formosa com os seus solos salgadiços colonizados por
vegetação de sapal e por outro a elevada perturbação, existente devido à forte presença
humana a nível agrícola, pastoril e urbano.
Entre os elementos halófilos destacam-se as espécies característicos de sapal alto, como as
arbustivas Suaeda vera, Salsola vermiculata, Arthocnemum macrostachium e Limoniastrum
monopetalum, os caméfitos Limonium ferulaceum, Limonium algarviense e Frankenia laevis e
as herbáceas Psilurus incurvus e Plantago coronopus.
Nas pastagens mais húmidas dominam o panasco (Panicum repens) e a grama (Cynodon
dactylon), frequentemente acompanhadas por juncos (Juncus acutus) e em pastagens
húmidas e em pastagens mais nitrificadas, são frequentes cardos dos géneros Cynara,
Carlina e Scolymus, e a táveda (Dittrichia viscosa subsp. revoluta).
A nível de espécies ruderais as mais abundantes são a milheirinha (Piptatherum milliaceum),
o funcho (Foeniculum vulgare), a erva-cavalinha (Equisetum ramosissimum), a táveda, o
cardo (Galactites tomentosa) e a cenoura-brava (Daucus spp.)
O elenco arbóreo é muito reduzido e praticamente limitado a espécies de cultivo agrícola
(oliveiras, laranjeiras) ou ornamental (casuarinas, pimenteiras). O elenco arbustivo é limitado
devido à inexistência de áreas de matos fora do sapal alto. Além das espécies mencionadas
anteriormente para o sapal alto, destacam-se a aroeira (Pistacia lentiscus) e a tamargueira
(Tamarix africana), ambas em ocorrendo pontualmente em margens de linhas de água.
A maioria das espécies assinaladas são herbáceas, várias das quais bastante abundantes:
cenoura-brava, vários géneros de cardos, funcho, milheirinha, entre outras.
Realce ainda para o peso das espécies exóticas, que representam ¼ do elenco botânico
identificado. Na sua maioria correspondem a espécies colonizadoras de áreas perturbadas:
Acacia saligna, cana (Arundo donax), Gossypium sp., rícino (Ricinus communis), avoadinha
(Conyza albida), Oxalis pes-caprae, Opuntia spp. entre outras. Deste conjunto, destaca-se
ainda a presença de duas espécies consideradas como invasoras em Portugal, ao abrigo do
Decreto-Lei nº.565/99, de 21 de Dezembro de 1999: a acácia-salina (Acacia saligna), da qual
foram detetados alguns núcleos perto da ETAR Faro Nascente e a erva-azeda (Oxalis pescaprae), bastante comum em locais ruderalizados, campos agrícolas ou incultos e nos
taludes das salinas, onde compete com vegetação autóctone.
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2.1.1

Espécies com estatuto de proteção

Na área de estudo não foi assinalada qualquer espécie com estatuto de proteção. Esta
ausência pode-se explicar pela área de estudo apresentar-se bastante degradada a nível de
habitats.
Relativamente a outras espécies com interesse conservacionista, assinala-se a presença nas
imediações da área de estudo da espécie Halopeplis amplexicaulis (Pinto J.M. e Brás L.,
comunicação pessoal), uma espécie halófita extremamente rara em Portugal, até
recentemente apenas conhecida dos sapais próximos de Castro Marim. A espécie foi
prospetada ativamente na área de estudo sem que tenha sido detetada a sua presença.
Destaca-se a observação de duas espécies de distribuição localizada em Portugal,
nomeadamente

o

Limonium

algarvense

e

o

Limoniastrum

monopetalum,

ambos

característicos de sapal alto, e que têm na região algarvia a principal região de ocorrência em
território nacional, não apresentando no entanto problemas em termos de conservação.

2.2
2.2.1

HABITATS
Cartografia de habitats

A distribuição dos habitats observados na área em estudo é apresentada na Figura 5. Foram
definidas 15 tipologias de modo a representar os principais habitats presentes na área de
estudo:
Áreas agrícolas – Áreas ocupadas por cultivos agrícolas ativos ou recentemente
abandonadas, mas neste caso ainda com presença das antigas culturas. As principais
culturas são os pomares de citrinos e hortícolas (frequentemente em estufas), assinalando-se
ainda olivais, vinhas e outros tipos de pomares.
Incultos – Corresponde a antigas áreas agrícolas abandonadas nas quais se assiste ao
domínio de comunidades herbáceas dominadas por plantas infestantes de culturas agrícolas
ou espécies arvenses e nos quais a pastagem por gado parece ser inexistente ou muito
pouco frequente.
Pastagens e Prados Salgadiços – Áreas ocupadas por prados herbáceos, secos ou
húmidos, frequentemente sujeitos a pastoreio por gado. Em solos com maior humidade,
podem apresentar comunidades perenes de Juncus acutus. Nesta categoria incluem-se
também prados salgadiços com presença de elementos herbáceos halófilos (e.g. Psilurus
incurvus), em terrenos salgadiços conquistados ao estuário, por vezes utilizados como
pastagens, ainda que com menor cobertura.
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Comunidades ruderais – Áreas perturbadas, com solos revolvidos ou nitrificados,
colonizadas por comunidades de plantas ruderais, frequentemente ricas em elementos
exóticos, como acácias, canas, rícino e outras.
Canaviais e outra vegetação ribeirinha – Inclui as linhas de água e as suas margens
ocupadas por canaviais densos ou outros tipos de comunidades herbáceas frequentemente
associadas a meios húmidos. Mais raramente podem incluir elementos arbóreos ou
arbustivos (e.g. tamargueiras, oliveiras).
Vegetação de áreas húmidas perturbadas – Esta tipologia corresponde às comunidades
vegetais que se desenvolvem em antigas salinas, em áreas já fora da influência das marés
com mistura de elementos halófilos (e.g. Suaeda vera), ribeirinhos (e.g. Arundo donax,
Tamarix africana, Juncus acutus), ruderais e exóticos (Acacia saligna).
Estuário – Esta tipologia corresponde aos braços da Ria Formosa com água permanente
podendo conter alguma vegetação submersa ou periodicamente inundados em cada ciclo de
marés e nesse caso, correspondendo a lodaçais não vegetados.
Sapal – Áreas de sapal, periodicamente inundadas pelas marés, com presença de
comunidades

de

vegetação

halófila,

incluindo

comunidades

anuais

de

Salicornia

ramosissima, prados de Spartina maritima (morraçais) e matos halófilos dominados por
Sarcocornia sp., Halimione portulacoides, Limoniastrum monopetalum e espécies afins.
Vegetação de taludes de salinas – Esta tipologia corresponde às comunidades vegetais
que revestem os taludes e bermas de caminhos em áreas de salinas, com mistura de
elementos halófilos (e.g. Limoniastrum monopetalum), ruderais e exóticos (Oxalis pescaprae).
Salinas activas ou abandonadas – Áreas inundadas que correspondem às lagoas das
salinas existentes, em atividade ou abandonadas, e que constituem um habitat
particularmente relevante para a avifauna.
Lagoas de ETAR – Áreas inundadas que correspondem às lagoas das Estações de
Tratamento de Águas Residuais em funcionamento.
Áreas urbanas ou edificadas – Corresponde às áreas ocupadas por edifícios, casas,
armazéns e outras construções e sua envolvente, isoladas ou agrupadas em zonas com
caracter urbano.
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Caminhos e acessos – Inclui diversos tipos de caminhos e acessos de terra batida e suas
bermas, nas quais pode ocorrer alguma vegetação ruderal e viária.
Estradas alcatroadas – Corresponde às estradas alcatroadas (e.g. EN125, EN320) e suas
bermas, nas quais pode ocorrer alguma vegetação ruderal e viária.
Linha ferroviária – Corresponde à linha ferroviária do Algarve e suas bermas, onde pode
ocorrer alguma vegetação ruderal e viária.
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Figura 5 - Cartografia dos habitats observados na área de estudo.

2.2.2

Caracterização dos Habitats

A área de estudo abrange aproximadamente 130 hectares, dos quais cerca de 8%
correspondem a áreas agrícolas em atividade ou abandonadas que se localizam
predominantemente na zona Norte, encontrando-se algumas parcelas na zona Sul, perto dos
limites concelhios. As principais culturas agrícolas são os pomares de citrinos (laranjas) e
estufas com diversos tipos de culturas hortícolas produzidas. Numa escala menor, assinalamse ainda olivais, vinhas e outros tipos de pomares. Algumas destas parcelas encontram-se
revestidas por sebes arbóreas (e.g. casuarina), para proteção das culturas face aos ventos.
As áreas agrícolas recentemente abandonadas, mas ainda com presença das antigas
culturas (e.g. pomares abandonados) foram cartografadas na mesma categoria. Por outro
lado, nas parcelas agrícolas abandonadas assiste-se ao domínio de comunidades herbáceas
dominadas por plantas infestantes de culturas agrícolas ou espécies arvenses e nos quais a
pastagem por gado parece ser inexistente ou muito pouco frequente, foram classificadas na
tipologia incultos, que representa 4% do total da área de estudo.

As áreas cobertas com pastagens ou prados salgadiços correspondem a cerca de 10% do
total da área de estudo. Na zona Sul (traçado B), as pastagens ocupam terrenos
conquistados ao sistema lagunar por ação humana. Verifica-se a presença de uma
exploração pecuária bovinos responsável para manutenção de extensas áreas de pastagem
perto da ETAR de Faro Nascente. Estas pastagens são dominadas por herbáceas dos
géneros Avena, e outras espécies que suportem o pisoteio como a grama e o panasco, este
último dominante em locais com maior humidade no solo, frequentemente acompanhado por
juncos (Juncus acutus) (Figura 6). Nas áreas de pastagens nitrificadas são frequentes as
comunidades de cardos Carlina racemosa e Scolymus maculatus ou de funcho. Nos locais
com menor intensidade de pastagem com solos com maior teor salino podem-se encontrar
prados salgadiços dominados por Psilurus incurvus, acompanhada por elementos de sapal
alto em processo de recolonização. Na zona norte (traçado A) as pastagens ocupam
principalmente antigas áreas agrícolas, sendo utilizadas por pequenos ruminantes (ovelhas
ou cabras) e são dominadas por comunidades de cardos e táveda (Figura 7).

Em locais perturbados, com solos revolvidos, antropizados ou nitrificados, detetaram-se
comunidades ruderais dominadas por espécies associadas a este tipo de habitats, como a
milheirinha, o funcho, a cenoura-brava, a táveda e a erva-cavalinha (esta em locais mais
húmidos). Estas comunidades são frequentemente acompanhadas por diversas espécies
exóticas, como Opuntia dilenii, Nicotiana glauca, Myoporum laetum, rícino e Gossypium sp.
Destaca-se ainda a acácia (Acacia saligna) pelo seu elevado potencial invasor, tendo sido
assinalados alguns núcleos da espécie perto da ETAR Faro Nascente em áreas bastante
alteradas (Figura 8). No seu conjunto, representam cerca de 8% da área de estudo.

Estudo de Impacte Ambiental – Componente Ecológica

Figura 6 - Aspeto de pastagem húmida, perto da ETAR de Faro Nascente, dominada por panasco e junco.

Figura 7 - Aspeto de pastagem perto de Gional (Traçado A), com domíno de Carlina racemosa, ao fundo cortina de
oliveiras e aroeiras ao longo de linha de água (ribeiro da Meia Légua).

As zonas húmidas perturbadas constituem um tipo particular de locais ruderalizados,
correspondendo zonas baixas de antigas salinas, de um modo geral, fora da influência das
marés e que mantêm humidade ou corpos de águas mais ou menos salobras, durante grande
parte do ano. Nestes locais encontram-se comunidades vegetais muito alteradas e com
pouco interesse para a conservação, que combinam elementos característicos de sapal,
nomeadamente planta halonitrófilas (e.g. Salsola vermiculata, Atriplex halimus), plantas
características de zonas húmidas (e.g. cana, tamargueira, erva-cavalinha, Scirpoides
holoschoenus) e plantas exóticas com elevado potencial colonizador, como a acácia (Figura
8). Trata-se de formações muito localizadas, que ocorrem na zona Sul da área de estudo e
ocupam apenas cerca de 2,5% do território.
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Figura 8 - Aspeto de área perturbada perto da ETAR Faro Nascente, sendo possível observar comunidades ruderais
com cardos e com milheirinha e zonas húmidas perturbadas com tamargueira e acacial.

As linhas de água presentes (e.g. rio Seco, ribeira de Bela Mandil, ribeiro da Meia Légua)
encontram-se bastante alteradas no que respeita às comunidades vegetais que colonizam as
suas margens, verificando-se uma ausência generalizada de elementos naturais, que se
encontram substituídos por densos canaviais ou por comunidades de herbáceas (Panicum
repens, Bidens aurea, Paspalum sp.). Apenas num caso (ribeiro da Meia Légua), assinalouse uma cortina de oliveiras e aroeiras na margem (Figura 7). Elementos característicos de
zonas ribeirinhos como as tamargueiras, os juncos e o mentastro (Mentha suaveolens)
ocorrem de modo muito pontual ao longo de algumas linhas de água, principalmente na zona
Sul da área de estudo (traçado B).

A área lagunar da Ria Formosa foi classificada na tipologia Estuário e corresponde aos
braços de ria com água permanente, que podem ou não conter alguma vegetação submersa
(não foi prospetada). Inclui ainda áreas de lodaçais periodicamente inundados em cada ciclo
de marés. Estes lodaçais não vegetados correspondem ao habitat 1140 – Lodaçais e areais a
descoberto na maré baixa, de acordo com os critérios definidos nas fichas de caracterização
de habitats (ALFA. 2006).
As salinas constituem um dos elementos chave da paisagem local, ocorrendo ao longo da
zona sul da área de estudo, em redor da ETAR Olhão Poente e a Oeste da ETAR Faro
Nascente. As lagoas inundadas das salinas em atividade ou abandonadas constituem um
habitat de alimentação e refúgio particularmente relevante para a avifauna, ainda que a nível
de flora, seja um habitat particularmente adverso. Os taludes das salinas encontram-se de
um modo geral colonizados por comunidades vegetais que resultam da mistura de elementos
halófilos, principalmente arbustivas de sapal alto como Limoniastrum monopetalum, Atriplex
halimus e Suaeda vera, ruderais (Avena sp. milheirinha, táveda) e exóticos (Oxalis pescaprae, Lampranthus sp., Opuntia dillenii) e outras espécies tolerantes à salinidade como
Asparagus albus, A área ocupada com salinas e taludes atinge cerca de 16% da área de
estudo (Figura 9).
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Figura 9 - Aspeto de salinas nos sapais de Bela Mandil (Torrejão), com vegetação colonizadora dos taludes em
primeiro plano. Podem-se ainda observar alguns flamingos em alimentação.

O sapal representa cerca de 4 % da área de estudo, concentrando-se as principais manchas
a sul de ambas as ETAR, em áreas sob a influência das marés, sujeitas inundações
periódicas, mais ou menos prolongadas consoante a proximidade ao sistema lagunar. Nas
zonas mais baixas, sujeitas a períodos de inundação mais longos e frequentes podem-se
encontrar comunidades pioneiras de halófilas anuais Salicornia sp. ou prados de morraça
(Spartina

maritima),

uma

gramínea

perene.

Estas

comunidades

representam

respectivamente os habitats 1310 - Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies
anuais de zonas lodosas e arenosas e 1320 - Prados de Spartina (Spartinion maritimae),
respectivamente.
Em cotas mais elevadas, com menor duração e frequência dos períodos de inundação
existem condições para instalação de comunidades arbustivas halófilas, que dão origem ao
sapal alto. Algumas das principais espécies assinaladas incluem Halimione portulacoides,
Suaeda vera, Limoniastrum monopetalum, Atriplex halimus e pequenos caméfitos como
Limonium ferulaceum, Limonium algarviense e Frankenia laevis. As comunidades em melhor
estado de conservação (ausência de espécies ruderais ou exóticas foram consideradas
representativas do habitat 1420 - Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos
(Sarcocornietea fruticosae).

Assinalou-se ainda um conjunto de habitats altamente alterados por acção humana, com
reduzida ou inexistente cobertura vegetal, que incluem as lagoas de ETAR, as áreas
urbanas com edificação dispersa ou mais ou menos consolidada, os caminhos de terra
batida, as estradas alcatroadas e a linha ferroviária. Em redor das habitações e nas bermas
dos caminhos, estradas e da linha ferroviária pode-se encontrar alguma vegetação ruderal e
viária, dominada por herbáceas como a milheirinha, a táveda e diversas espécies
colonizadoras de substratos perturbados e nitrificados. No seu conjunto estas áreas
representam cerca de 42% da área de estudo (29% correspondem às lagoas de ETAR).
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2.2.3

Habitats com estatuto de proteção

De acordo com a caracterização dos habitats observados na área de estudo, os habitats com
elevada

influência

humana

(que

incluem

áreas

agrícolas,

pastoris,

edificações,

acessibilidades e infraestruturas de ETAR) representam no seu conjunto cerca de 90% da
cobertura total da área de estudo. O interesse conservacionista da área de estudo em termos
dos habitats e da flora é assim bastante reduzido e concentrado nas áreas de estuário e
sapal, nas quais se registaram 4 tipos de habitats considerados representativos de habitats
com estatuto de proteção ao abrigo do Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro – Anexo
B-I:

1140 - Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa;
1310 - Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais de zonas lodosas e
arenosas;
1320 - Prados de Spartina (Spartinion maritimae);
1420 – Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae).

Estes habitats que incluem os lodaçais a descoberto e diversos tipos de comunidades
vegetais colonizadoras de diferentes estratos do sapal, ocorrem em mosaicos mais ou menos
complexos, pelo que foram cartografados em combinações que agregam mais do que um
tipo de habitat.
A sua distribuição concentra-se a Sul de ambas ETAR e é apresentada na Figura 10. No seu
conjunto, as áreas com habitat com estatuto de proteção ocupam cerca de 11,4 ha, o que
representa 8% da área de estudo.

A jusante da área de estudo e ao longo dos esteiros, assinalam-se pontualmente áreas
intertidais de sedimentos arenosos colonizados por Zostera noltii, representativos do habitat
1110 – Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda (ICNB
2009).
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Figura 10 - Distribuição dos habitats com estatuto de proteção ao abrigo do Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro – Anexo B-I, assinalados para a área de estudo. Identificam-se também as
principais áreas para a avifauna detetadas no decorrer dos trabalhos de campo, nomeadamente as salinas de Bela Mandil-Torrejão e as ETAR (nas quais decorreram pontos de observação).
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2.3

FAUNA

A análise efetuada incidiu sobre a fauna aquática, nomeadamente a nível da macrofauna
bentónica e ictiofauna, e sobre a fauna terrestre, nomeadamente a nível da herpetofauna,
avifauna e mamofauna, potencialmente presentes na envolvente à área de estudo e sua
envolvente próxima.

2.3.1

Fauna aquática

2.3.1.1 Macrofauna bentónica
De acordo com Calvário (1995), em sistemas estuarinos, a estrutura, diversidade e
distribuição das comunidades faunísticas bentónicas são essencialmente determinadas pelas
características dos sedimentos em que se encontram instaladas, pela topografia e hidrografia
local e ainda pela densidade das comunidades fitobentónicas que colonizam o sedimento.
Na envolvente a jusante da área da ETAR de Faro Nascente predominam os bancos de vasa
com vegetação de matos halófitos, sendo que, ao longo do Esteiro da Garganta podem
encontrar-se pontualmente algumas áreas de sedimentos intertidais colonizados por Zostera
noltii. Na envolvente a jusante da ETAR de Olhão Poente assinalam-se importantes áreas de
bancos de vasa sem vegetação ao longo do Esteiro da Ilha da Lebre e ao longo do Canal de
Olhão, onde também ocorrem pradarias de fanerogâmicas marinhas (Zostera sp, Cymodocea
nodosa). Face às suas características, os bancos de vasa ao longo do Canal de Olhão são
muito utilizados para instalação de viveiros para exploração de bivalves (Armando Moura,
com. pessoal 2013), principalmente amêijoa-boa (Ruditapes decussatus), mas também
amêijoa-macha (Venerupis pullastra e V. rhomboides), ostra (Crassostrea gigas) e berbigão
(Cerastoderma edule), que representam um importante recurso económico na região. Este
tipo de viveiros encontra-se também ao longo do troço final do Esteiro da Garganta. Nas
zonas submersas com pradarias de fanerogâmicas marinhas encontram-se diversas
espécies de gastrópodes, algumas das quais com importância económica e alimentar, como
as búzias ou canilhas (Murex brandarius), os búzios (Murex truncatulus) e os caramujos
(géneros Gibbula e Monodonta).
De acordo com Piló (2007), a diversidade de macrofauna bentónica observada perto do ponto
de descarga da ETAR Faro Noroeste, é baixa, assinalando-se apenas alguns taxa como os
nemátodes, as poliquetas da família Nereidae e o bivalve Scrobicularia plana (lambujinha),
que apresentam grande capacidade de adaptação a estes ambientes, ocorrendo em grandes
abundâncias e desempenhando um papel ecológico fundamental nestas zonas afetadas
devido à biomassa que atingem. O mesmo autor assinala que o efeito dos efluentes na
redução da biodiversidade das comunidades bentónicas atenua-se com o aumento da
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distância à ETAR, possivelmente devido à maior circulação e renovação da água que permite
diluir os efluentes. É previsível que as comunidades bentónicas ocorrentes nas áreas
imediatamente a jusante dos pontos de descarga dos efluentes das ETAR de Faro Nascente
e Olhão Poente sejam muito semelhantes a nível de composição específica e estrutura à
descrita para a ETAR de Faro Noroeste.

2.3.1.2 Ictiofauna
De acordo com o estudo da ictiofauna apresentado na Revisão do Plano de Ordenamento do
Parque Natural da Ria Formosa (ICNB 2009), estão registadas 99 espécies de peixes como
ocorrentes neste sistema lagunar. A Ria Formosa representa um dos ecossistemas lagunares
mais relevantes de Portugal em termos da sua ictiofauna, uma vez que constitui um
importante local de maternidade para diversas espécies de peixes, que utilizam este sistema
lagunar como local de desenvolvimento (nursery) durante as fases iniciais do seu
desenvolvimento e efetuando migrações cíclicas para o litoral, contribuindo desta forma para
os mananciais explorados no litoral oceânico adjacente (ICNB 2009, Muzavor et al. 1993).
Neste conjunto de espécies, consideradas migradoras, destacam-se os pleuronectiformes
(e.g. linguados, solhas, cartas) e os perciformes, assinalando-se as famílias dos moronídeos
(e.g. robalo, baila) e dos sparídeos (e.g. dourada, sargos, salema), como aquelas com maior
representatividade no sistema lagunar. Algumas espécies migradoras como as tainhas
(género Liza) estão presentes na área lagunar durante todo o ano, incluindo nos canais mais
interiores (Muzavor et al. 1993).
As espécies sedentárias, cujo ciclo de vida se desenvolve de modo permanente no sistema
lagunar, incluem os cabozes (géneros Gobius, Parablennius), os cavalos-marinhos
(Hippocampus spp,), as agulhinhas (Sygnathus spp.), o peixe-rei (Atherina presbyter), o
xarroco (Halobatrachus didactylus) e os bodiões (Symphodus spp) (ICNB 2009, Muzavor et
al. 1993). Estas espécies sedentárias são favorecidas pela presença de pradarias submersas
de Zostera spp. ou Cymodocea nodosa, que constituem o seu habitat.
Atendendo ao tipo de habitats marinhos presentes ao longo dos esteiros a jusante de ambas
as ETAR, é possível que as maiores áreas de fanerogâmicas marinhas possam ocorrer na
zona a jusante da ETAR Olhão Nascente (principalmente ao longo do canal de Olhão), sendo
expectável que possa ser uma área com maior relevância para as espécies sedentárias,
onde se incluem espécies como os cavalos-marinhos (Hippocampus spp.), que aparentam
estar em regressão a nível global (Curd, 2009). Nas áreas inundáveis de vasa e nos canais
mais interiores, próximos das ETAR, ocorrem com frequência tainhas, sendo previsível que
ocorram outras espécies migradoras, também adaptáveis às condições mais extremas de
variação de nível de marés e salinidade que se verificam nestes canais.
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2.3.2

Herpetofauna

O Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al. 2008) assinala para a região
envolvente à área de estudo, a ocorrência de 5 espécies de anfíbios e 15 espécies de
répteis, cujo elenco se apresenta no Anexo II a este documento.

2.3.2.1 Anfíbios
As áreas favoráveis para as espécies assinaladas como potencialmente presentes, deverão
corresponder à vegetação ribeirinha e áreas de incultos, zonas agrícolas e pastagens
localizadas próximas de zonas húmidas de água doce, principalmente na zona norte da área
de estudo. As zonas estuarinas constituem um habitat desfavorável à maioria das espécies.
Das cinco espécies assinaladas nenhuma apresenta estatuto de conservação desfavorável
em Portugal de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.
2005), no entanto quatro apresentam estatuto de proteção: a rela-meridional (Hyla
meridionalis), o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes) e o sapo-corredor (Bufo calamita),
todos constantes no Anexo B-IV, que reúne as espécies que exigem proteção rigorosa e
ainda a rã-verde (Rana perezi) incluída no Anexo B-V, e cuja captura na natureza deverá ser
alvo de medidas de gestão.

2.3.2.2 Répteis
Deste elenco de espécies de ocorrência potencial destacam-se cinco espécies com estatuto
de proteção ao abrigo do Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro, nomeadamente, o
cágado-mediterrânico

(Mauremys

leprosa)

e

o

cágado-de-carapaça-estriada

(Emys

orbicularis) integrados nos Anexos B-II e B-IV e a cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis), o
camaleão (Chamaleo chamaleon) e o fura-pastos-ibérico (Chalcides bedriagai) incluídos no
Anexo B-IV. Os cágados poderão ocorrer em algumas das linhas de água existentes, ainda
que, face ao carácter temporário destas e à degradação das suas margens, seja improvável
a sua presença regular. As restantes espécies poderão ocorrer pontualmente em áreas de
pastagens, agrícolas ou sebes arbóreas.
Relativamente ao estatuto de conservação apenas três espécies apresentam um estatuto
desfavorável em Portugal: o cágado-de-carapaça-estriada, considerado Em Perigo, a osgaturca,

considerada

Vulnerável

e

a

lagartixa-de-dedos-denteados

(Acanthodactylus

erythrurus), considerada Quase Ameaçada (Cabral et al. 2005).
Durante os trabalhos de campo apenas se confirmou a ocorrência da lagartixa-do-mato
(Psammodromus algirus), uma espécie localmente frequente em muros de pedra e em
taludes, sendo muito provável a ocorrência de outras espécies como a osga-comum e a
cobra-rateira.
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2.3.3

Avifauna

No que concerne à avifauna, o levantamento bibliográfico (Equipa Atlas 2008) e o trabalho de
campo efetuado permitiram elencar 126 espécies presentes ou potencialmente presentes na
área de estudo e sua envolvente (Anexo II), destacando-se a riqueza em limícolas, anatídeos
e outras espécies características de meios aquáticos.
No elenco de espécies referenciadas, assinalam-se 24 espécies protegidas ao abrigo do
Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo A-I) e 36 espécies com estatuto de
conservação desfavorável em Portugal, de acordo com Cabral et al (2005).

No decorrer dos levantamentos efetuados no âmbito deste estudo, confirmou-se a ocorrência
na área de estudo de 56 espécies. As espécies de ocorrência confirmada em cada uma das
ETAR são assinaladas no Anexo II do presente documento.
O conjunto de espécies com interesse conservacionista de ocorrência confirmada no âmbito
dos trabalhos de campo (30 no total) é apresentado no Quadro 1, assinalando-se os locais de
observação das espécies na área de estudo.

Quadro 1 - Espécies com estatuto de proteção ou com estatuto de conservação desfavorável em
Portugal assinaladas para a área de estudo no decorrer dos trabalhos de campo desenvolvidos: Locais
de Observação (F- ETAR Faro Nascente, O – ETAR Olhão Nascente, A – Traçado A, B – Traçado B,
AB- Troço comum aos traçados A e B) *-observação efetuada fora do âmbito dos trabalhos de campo.
Nome científico

Nome comum

Estatuto de

Estatuto de

Locais de

Proteção

conservação

Observação

VU

F, O

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas

Anas clypeata

Pato-trombeteiro

EN,LC

F,O

Anas strepera

Frisada

VU/NT

F,O

Aythya ferina

Zarro-comum

EN/NT

F

Burhinus oedicnemus

Alcaravão

VU

O

Calidris ferruginea

Pilrito-de-bico-comprido

VU

O

Charadrius alexandrinus

Borrelho-de-coleira-interrompida

LC

F,O

Charadrius dubius

Borrelho-pequeno-de-coleira

VU

F

Chlidonias niger

Gaivina-preta

Anexo A-I

--

F

Ciconia ciconia

Cegonha-branca

Anexo A-I

LC

F

Circus aeruginosus

Tartaranhão-ruivo-dos-pauis

Anexo A-I

VU

F

Egretta garzetta

Garça-branca

Anexo A-I

LC

F

Gallinago gallinago

Narceja

CR/LC

F

Anexo A-I

Anexo A-I

Rua da Liberdade Lote 5 Loja 1 3020-112 COIMBRA – NIF: 507104145 – Telef: 239 493 119– geral@sinergiae.pt – www.sinergiaeambiente.pt

Estudo de Impacte Ambiental – Componente Ecológica

VU

B*

RE/NT

O

LC

F,O,AB

VU/LC

O,AB

Anexo A-I

LC

F,O

Anexo A-I

LC

O

EN, NT

F

Anexo A-I

EN

F

Flamingo

Anexo A-I

RE/VU

F,AB

Platalea leucorodia

Colhereiro

Anexo A-I

VU/NT

F,O

Podiceps nigricollis

Mergulhão-de-pescoço-preto

NT

F

Recurvirostra avosetta

Alfaiate

Anexo A-I

NT/LC

F,AB

Sterna hirundo

Andorinha-do-mar-comum

Anexo A-I

EN

F

Tadorna tadorna

Pato-branco

RE

F

Tringa nebularia

Perna-verde

VU

O

Tringa ochropus

Bique-bique

NT

F

Tringa totanus

Perna-vermelha

CR/LC

F,AB

Glareola pratincola

Perdiz-do-mar

Haematopus ostralegus

Ostraceiro

Himantopus himantopus

Pernilongo

Larus fuscus

Gaivota-de-asa-escura

Larus melanocephalus

Gaivota-mediterrânica

Limosa lapponica

Fuselo

Netta rufina

Pato-de-bico-vermelho

Philomachus pugnax

Combatente

Phoenicopterus ruber

Anexo A-I

Anexo A-I

A análise do Quadro 1 realça a riqueza ao nível da avifauna da área de estudo, onde a
ocorrência de um conjunto de espécies de elevado interesse conservacionista justifica a
elevada importância do sistema lagunar da Ria Formosa, que motivou a sua integração no
Parque Natural da Ria Formosa e demais figuras do Sistema Nacional de Áreas Classificadas
(SIC e ZPE).
O elenco apresentado no Quadro 1 é rico em espécies aquáticas, incluindo diversas limícolas
(géneros Tringa, Limosa, Charadrius, Philomachus pugnax, Himantopus himantopus,
Recuvirostra avosetta, Phoenicopterus ruber), anatídeos (géneros Aythya e Anas, Tadorna
tadorna), gaivotas e andorinhas-do-mar (géneros Larus, Sterna, Chlidonias). Destaca-se a
presença de diversas espécies de ocorrência bastante localizada em Portugal, incluindo o
colhereiro (Platalea leucorodia), o pato-trombeteiro (Anas clypeata), o zarro-comum (Aythya
ferina), o alfaiate (Recuvirostra avosetta), o pato-branco (Tadorna tadorna), o flamingo
(Phoenicopterus ruber) e o ostraceiro (Haematopus ostralaegus).

As ocorrências de espécies com interesse conservacionista verificam-se na zona sul da área
de estudo, beneficiando da proximidade do sistema lagunar da Ria Formosa, sendo os
principais locais de observação a área envolvente às lagoas das ETAR de Faro Nascente
Olhão Poente e ao longo do troço comum aos traçados A e B, destacando-se as salinas de
Bela Mandil-Torrejão (perto da Necton), onde foram observadas espécies como o flamingo, o
alfaiate e o pernilongo (Figura 9). Nas salinas de Bela Mandil-Torrejão, consideradas como

Rua da Liberdade Lote 5 Loja 1 3020-112 COIMBRA – NIF: 507104145 – Telef: 239 493 119– geral@sinergiae.pt – www.sinergiaeambiente.pt

Estudo de Impacte Ambiental – Componente Ecológica

uma das zonas mais relevantes para a avifauna (Figura 10), assinalou-se ainda a presença
de perdiz-do-mar como nidificante, sendo que esta observação decorreu fora do período dos
trabalhos de campo (Miguel Mendes, comunicação pessoal 2011).
Face à grande mobilidade deste grupo e às características comuns a ambos os locais, é
provável que ambas as ETAR constituam apenas locais de refúgio pontual para algumas
espécies, sendo particularmente relevantes a nível das espécies dulçaquícolas como os
anatídeos, os ralídeos. Relativamente às limícolas, larídeos e sternídeos, crê-se que os
indivíduos se movimentem mais ou menos regularmente entre ambas as ETAR e utilizem as
extensas áreas de habitat favorável (sapal e salinas) existente na envolvente destas
infraestruturas.

Nas áreas agrícolas localizadas na zona norte da área de estudo (Traçado A), assinalaramse espécies como o cartaxo (Saxicola torquata), o melro-preto (Turdus merula), o chamariz
(Serinus serinus) e a poupa (Upupa epops), características deste tipo de habitats. As
espécies identificadas nesta área constituem espécies comuns em Portugal e que não se
encontram ameaçadas no panorama nacional.

2.3.4

Mamofauna

O elenco de mamíferos de ocorrência potencial na área de estudo compreende trinta e duas
espécies (Mathias et al. 1999). Destacam-se os pequenos carnívoros generalistas como a
raposa (Vulpes vulpes), a fuinha (Martes foina) e a geneta (Genetta genetta) ou associados a
meios húmidos, como a lontra (Lutra lutra) e o toirão (Mustela putorius). A presença de nove
espécies de quirópteros neste elenco potencial resulta da proximidade de áreas de habitat
favorável alguns quilómetros a norte, na zona do Barrocal algarvio. Apesar de ser possível
que algumas espécies utilizem esta área como zona de alimentação, apenas as espécies
com maior adaptabilidade a meios humanizados como os Pipistrellus spp, deverão ocorrer de
modo permanente na área de estudo. Relativamente aos micromamíferos, o mosaico de
pastagens, áreas agrícolas e áreas de edificação dispersa são favoráveis à ocorrência de
diversas espécies de roedores (géneros Microtus, Apodemus, Mus, Rattus) que deverão ser
relativamente abundantes na área de estudo.
A nível das espécies com estatuto de proteção, o elenco integra 14 espécies presentes nos
anexos B-II, B-IV e B-V do Decreto-lei nº 140/99 de 24 de Abril, nomeadamente todos os
quirópteros (Anexos B-II ou B-IV), o gato-bravo (Felis sylvestris) e a lontra, ambos nos
anexos B-II e B-IV e ainda a geneta, o saca-rabos (Herpestes ichneumon) e o toirão,
incluídos no anexo B-V. No elenco de espécies de ocorrência potencial destacam-se 7
espécies com estatuto de conservação desfavorável em Portugal, de acordo com o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005): Criticamente em perigo -
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morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehely) e morcego-rato-pequeno (Myotis
blythii); Vulnerável - morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), morcegode-ferradura-pequeno

(Rhinolophus

hipposideros),

morcego-de-peluche

(Miniopterus

schreibersii), gato-bravo (Felis sylvestris); Quase Ameaçado – coelho-bravo (Oryctolagus
cuniculus). A probabilidade de ocorrência destas espécies na área de estudo é reduzida, com
exceção do coelho-bravo, devido à ausência de condições de habitat favoráveis.

Nos decorrer dos trabalhos de campo confirmou-se a presença de duas espécies na área de
estudo, o coelho (Oryctolagus cuniculus) e a raposa (Vulpes vulpes):
O coelho é uma espécie considerada Quase Ameaçada pelo Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal, por se tratar de uma espécie que sofreu um acentuado decréscimo
populacional nas últimas décadas (Cabral et al. 2005). Na área de estudo foi assinalada uma
área com latrinas, correspondendo a uma área abandonada e ruderalizada a norte da ETAR
Faro Nascente. A espécie poderá beneficiar das extensas áreas de pastagem que ocorrem a
sul da linha ferroviária, sendo ainda muito provável que possa também ocorrer nas áreas
agrícolas abandonadas e incultos na zona norte da área de estudo.
A raposa é um predador oportunista e muito adaptável, considerada como Pouco
Preocupante pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). Foi
assinalado um indivíduo atropelado na berma da EN 125, perto da ETAR de Faro Nascente
(Figura 11). Na área de estudo esta espécie beneficia de áreas de reduzida densidade
humana, nomeadamente do mosaico entre áreas agrícolas, pastagens e áreas de sapal onde
é expectável que prede pequenas aves e seus ninhos.

Figura 11 – indivíduo de raposa atropelado na berma da EN 125, perto da ETAR Faro Nascente.
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3

ALTERNATIVA ZERO

Num cenário de não concretização do projeto, o mosaico agrícola presente na área de estudo
deverá manter a mesma dinâmica, eventualmente com alguma alteração de culturas, mas
com manutenção de atividade em algumas parcelas e abandono de outras. As áreas
edificadas poderão verificar algum aumento devido ao previsível crescimento da população e
consolidação de áreas de edificação dispersa (e.g. Virgílios, Bela Mandil).
Nas áreas perturbadas e abandonadas sem pastoreio é provável que as comunidades
vegetais evoluíssem no sentido da expansão das espécies ruderais e exóticas. As extensas
de áreas de prados deverão se manter enquanto se verificar a existência de explorações
pecuárias, podendo ser recolonizados por comunidades características de sapal alto quando
se verificar o seu abandono. Nas salinas e seus taludes a vegetação colonizadora
responderá à dinâmica de atividade/inatividade que se vier a verificar, com ausência de
coberto vegetal nas salinas ativas e colonização por sapal alto nas salinas abandonadas e
inundadas apenas nos maiores ciclos de marés. As ETAR existentes continuarão a funcionar
até à sua desativação, sendo que durante esse período continuarão a manter lagoas que
constituirão espaços utilizados pela avifauna como locais de repouso.
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4

AVALIAÇÃO DE IMPACTES

4.1

IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES

Os principais impactes ambientais associados ao projeto do sistema intermunicipal de
interceção

e

tratamento

de

águas

residuais

de

Faro

e

Olhão,

correspondem

fundamentalmente aos impactes esperados nas fases de construção e exploração:
Alteração do relevo, remoção da camada de solo e destruição direta do coberto
vegetal. Esta alteração verificar-se à principalmente na área de instalação das
tubagens associadas ao sistema intercetor, uma vez que as lagoas das ETAR já se
encontram

construídas.

Implica

a

alteração

dos

habitats

presentes

e,

consequentemente, a afetação de alguma fauna associada;
Aumento da perturbação associada ao ruído, emissão de poeiras e
probabilidade de ocorrência de derrames de combustíveis, óleos ou outros
compostos. Esta perturbação, associada ao acréscimo de presença humana e da
circulação de camiões, máquinas e carros, ocorrerá fundamentalmente durante o
período de construção e reflete-se principalmente sobre a fauna local, a nível da sua
utilização da área envolvente podendo-se refletir, por exemplo, em alterações nas
taxas de reprodução e de mortalidade;
Perturbação da área envolvente à área de intervenção. Esta perturbação poderá
ocorrer por deposição de materiais de obra e resíduos fora dos locais apropriados,
pisoteio e desmatações não programadas, levando à degradação da vegetação
envolvente e expansão de espécies ruderais ou exóticas;
Alterações na capacidade de atração de avifauna, associada à presença e
funcionamento da nova ETAR. É previsível que o modelo de funcionamento da
nova ETAR possa provocar alterações no tipo de utilização pelas aves, sendo
expectável que as lagoas na nova ETAR não mantenham a mesma potencialidade
de utilização atual e que as lagoas da localização não selecionada sejam
desativadas, perdendo assim o seu potencial de utilização pelas comunidades de
aves.
Alterações nas comunidades bentónicas e de ictiofauna devido à qualidade do
efluente da ETAR. É previsível que a construção de uma nova ETAR, com
tecnologia mais recente, possa significar um melhor tratamento (incluindo tratamento
terciário), resultando na libertação de um efluente com melhor qualidade final. São
também possíveis impactes associados à eventualidade de realização de descargas
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através de bypass, em situações de emergência, que poderão conduzir a alterações
abruptas das condições físico-químicas do meio.

4.2

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

A análise dos impactes ecológicos decorrentes da intervenção em análise é efetuada para as
componentes fauna, flora e habitats e recorrendo aos seguintes critérios:
Efeito (positivo / negativo);
Incidência (direto / indireto),
Probabilidade de ocorrência (certo / provável / incerto);
Duração (permanente / temporário);
Magnitude (reduzida / média / elevada);
Significado (pouco significativo / significativo / muito significativo).

4.2.1

Flora e Habitats

Alteração do relevo, remoção da camada de solo e destruição direta do coberto vegetal
Uma vez que não está prevista a ampliação das ETAR, este impacte irá incidir principalmente
ao longo dos traçados propostos para passagem das tubagens, com destruição do coberto
vegetal no local de passagem das tubagens e previsível afetação na sua envolvente. Face ao
tipo de habitats identificados e à reduzida extensão de habitats com valor conservacionista
passíveis de afetação, consideram-se os estes impactes negativos, diretos, certos,
permanentes ou temporários, de magnitude reduzida e pouco significativos.

Aumento da perturbação associada ao ruído, emissão de poeiras e probabilidade de
ocorrência de derrames de combustíveis, óleos ou outros compostos.
Na componente da flora e habitats este impacte reflete-se principalmente no aumento de
emissão de poeiras e na probabilidade de ocorrência de derrames. Como mencionado
anteriormente como o coberto vegetal na área proposta para ampliação apresenta um
reduzido valor ecológico, pelo que os impactes resultantes desta ação consideram-se como
negativos, diretos ou indiretos, certos ou prováveis, temporários ou permanentes, de
magnitude reduzida e pouco significativos.
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Perturbação da área envolvente à área de intervenção.
Este impacte reflete-se na possibilidade de utilização de áreas limítrofes à área de trabalho,
para deposição de materiais de obra e resíduos fora dos locais apropriados, estacionamento
de máquinas, pisoteio e despejo pontual de lixos, levando à degradação da vegetação
envolvente e expansão de espécies ruderais ou exóticas, que se encontram presentes no
local (representando ¼ do elenco botânico assinalado). Face ao mau estado de conservação
e reduzido valor natural dos habitats detetados na maior parte da área de estudo onde é
possível ocorrer este impacte (ao longo dos traçados) e por ser passível de minimização,
considera-se o mesmo como negativo, direto ou indireto, provável, temporário, de magnitude
reduzida e pouco significativo.

4.2.2

Fauna

Alteração do relevo, remoção da camada de solo e destruição direta do coberto
vegetal.
Os impactes sobre a fauna destas ações resultam fundamentalmente da perda de habitat e
da possibilidade de mortalidade direta associada às desmatações. Face à magnitude
reduzida da intervenção prevista, a perda de habitat favorável será pouco significativa, tal
como a mortalidade direta que possa estar associada a estas ações, uma vez que não é
previsível que sejam afetadas áreas de nidificação de espécies com valor conservacionista.
Assim, consideram-se os impactes desta ação como negativos, diretos ou indiretos,
prováveis, permanentes, de magnitude reduzida e pouco significativos.

Aumento da perturbação associada ao ruído, emissão de poeiras e probabilidade de
ocorrência de derrames de combustíveis, óleos ou outros compostos
Esta perturbação, associada ao acréscimo de presença humana e da circulação de camiões,
máquinas e carros, ocorrerá fundamentalmente durante o período de construção e reflete-se
principalmente sobre a fauna local, a nível da sua utilização da área envolvente podendo-se
refletir, por exemplo, em alterações nas taxas de reprodução e de mortalidade. Por se tratar
de uma área onde a presença humana se já faz sentir de modo mais ou menos permanente,
consideram-se estes impactes como negativos, indiretos, certos, temporários, de magnitude
reduzida e pouco significativos.
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Perturbação da área envolvente à área de intervenção
Tal como no caso anterior, por se tratar de uma área onde a presença humana se já faz
sentir de modo mais ou menos permanente, consideram-se estes impactes como negativos,
indiretos, certos, temporários, de magnitude reduzida e pouco significativos.

Alterações na capacidade de atração de avifauna, associada à presença e
funcionamento da nova ETAR
As lagoas das ETAR atualmente existentes constituem locais de refúgio e abrigo para uma
elevada diversidade de espécies aquáticas, constituindo também locais de alimentação para
outras espécies não aquáticas, principalmente insectívoras, necrófagas e predadoras. A
expectável alteração no modelo de funcionamento da nova ETAR irá provocar alterações na
potencialidade de utilização das lagoas pelas comunidades locais de avifauna, devido à
presença de tanques de regularização com agitadores à superfície e à menor dimensão das
áreas de acesso aos efluentes, não contemplando as grandes lagoas de lagunagem
atualmente existentes, o que reduz fortemente o potencial de atração de avifauna, da nova
ETAR. A previsível desativação das lagoas na localização que não seja selecionada irá
contribuir para a perda de áreas de refúgio para algumas espécies, principalmente a nível
dos anatídeos e ralídeos. No entanto, face à grande mobilidade das aves é expectável que
essa perda não constitua um impacte significativo pois a maioria das espécies poderão
continuar a utilizar as extensas áreas de habitat favorável na envolvente da nova ETAR,
excetuando-se as espécies de água doce como os anatídeos e ralídeos. A perda de potencial
de utilização das lagoas da ETAR pela avifauna constitui assim um impacte negativo,
indireto, certo, permanente, de magnitude reduzida e pouco significativo (face à
abundancia das espécies previsivelmente mais afetadas). Este impacte poderá ser
minimizado através da manutenção de uma lagoa artificial, na área da ETAR não
selecionada.
Por outro lado, a diminuição da atratividade das lagoas da nova ETAR poderá também
contribuir para evitar episódios mortalidades súbitas e elevadas de aves aquáticas,
associadas a surtos de doenças como o botulismo, que são conhecidos de ocorrer de modo
pontual na envolvente de lagoas de ETAR na região, durante o verão. Este efeito constitui um
impacte positivo, indireto, incerto, permanente ou temporário (dependente do bom
funcionamento da ETAR no futuro), de magnitude reduzida e significativo.
No âmbito do presente projecto foi realizado um Estudo Aeronáutico com vista à avaliação
prévia dos efeitos sobre a avifauna e respectivo risco de colisão com aeronaves (Aeroporto
de Faro). Este estudo aponta como opção que reduzirá o risco de colisão de aves com
aeronaves a ETAR de Faro Nascente, na medida em que reduz a capacidade de atração de
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aves com maiores riscos de colisão, bem como permite que possa ser mantida uma lagoa de
água doce na ETAR de Olhão Poente (localização com menor risco de colisão), e assim
minimizar os impactes sobre o suporte de avifauna.

Alterações nas comunidades bentónicas e de ictiofauna devido à qualidade do efluente
da ETAR
Apesar da degradação da qualidade da água ser apontada como um dos fatores de ameaça
sobre as comunidades de ictiofauna (ICNB 2009), de acordo com Kennedy & Jacoby, 1999 in
Piló 2007, as comunidades bentónicas estão mais sujeitas à contaminação pelas descargas
do que as que vivem na zona pelágica, de onde os materiais poluentes podem ser mais
rapidamente afastados através da circulação da água. Os resultados de estudos efetuados
na ETAR Faro Noroeste evidenciaram que os efluentes da ETAR impõem um forte impacto
na estrutura das comunidades bentónicas mais próximas, essencialmente devido à alteração
brusca dos valores de salinidade e ao enriquecimento orgânico que podem provocar períodos
de insuficiência na disponibilidade de oxigénio dissolvido (Piló, 2007). Estes fatores têm como
efeito uma reduzida diversidade observada perto dos pontos de descarga, pelo que em
ambas as localizações possíveis Faro Nascente e Olhão Poente é previsível que as
comunidades bentónicas sejam pouco diversas, com elevada biomassa das espécies
adaptadas a este meio, onde não se encontram espécies com valor conservacionista ou
comercial, com exceção da lambujinha (Scrobicularia plana), uma espécie de reduzido valor
comercial.
É previsível que a construção de uma nova ETAR, com tecnologia mais recente possa
significar um melhor tratamento, resultando na libertação de um efluente com melhor
qualidade final do que aquele que atualmente se verifica. Nesse pressuposto, são
expectáveis impactes positivos a nível das comunidades bentónicas, uma vez que poderá
diminuir a distância a que se consigam instalar espécies mais exigentes ao longo das zonas
mais interiores dos Esteiros da Garganta e da ilha da Lebre, permitindo para o incremento de
diversidade das comunidades. É também possível que a melhoria de qualidade do efluente
possa representar também um benefício para a produção de bivalves ao longo do Canal de
Olhão. Assim, face à situação atual considera-se este como um impacte positivo, indireto,
provável, permanente ou temporário (dependente do bom funcionamento da ETAR no futuro),
de magnitude média a elevada e muito significativos.
São também possíveis impactes associados à eventualidade de realização de descargas
através de bypass, em situações de emergência, que poderão conduzir a alterações abruptas
das condições físico-químicas do meio adjacente, que serão reversíveis a curto/médio prazo.
Do ponto de vista da ecologia das comunidades bentónicas estes impactes poderão ser
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considerados negativos, diretos ou indiretos, incertos, temporários, de magnitude reduzida a
média e significativos.

4.3

COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS

Face aos impactes anteriormente identificados, importa efetuar uma comparação do nível de
significância dos impactes previsíveis em cada alternativa considerada. Pretende-se com
esta análise identificar a alternativa de traçado que apresenta impactes negativos menos
significativos sobre os valores naturais maior interesse conservacionista identificados no
âmbito do presente estudo.
O Quadro 2 efetua a análise de alternativas, apresentando-se para cada uma das alternativas
consideradas (A e B), a área de afetação de habitats, os principais valores potencialmente
afetados a nível da fauna, flora e habitats e efetuando-se a análise de significância dos
impactes sobre os principais valores identificados:
Habitats afetados – Tipologias de habitats previsivelmente afetados com indicação de área
em hectares.
Principais valores – Identificação dos valores afetados que apresentem interesse
conservacionista (espécies e habitats protegidos e espécies com estatutos de conservação
desfavorável em Portugal).
Previsão de impactes sobre os principais valores afetados – Análise do nível de significância
dos impactes previamente identificados sobre os principais valores afetados em cada uma
das alternativas.
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Quadro 2 – Análise de alternativas, com identificação de habitats afetados, principais valores e previsão de impactes sobre os principais valores.

Alternativa

Habitats afetados (ha)

Principais valores afetados

Previsão de Impactes sobre os
principais valores afetados

Traçado A

Áreas agrícolas e incultas (8,1 ha)
Áreas edificadas, estradas, caminhos e vias férreas (5.4 ha)

Sem valores relevantes, passíveis de
afetação.

Face à não afetação de valores naturais
relevantes, considera-se que os impactes
associados a este traçado não terão efeitos
significativos sobre os mesmos.

Pastagens e prados salgadiços (0,6 ha)
Áreas ruderalizadas (0,6 ha)
Vegetação ribeirinha (0,4 ha)

Traçado B

Pastagens e prados salgadiços (3,7 ha)
Áreas ruderalizadas (3,5 ha)

Habitat 1420 (0,3 ha)

Face à reduzida extensão da possível afetação
sobre o habitat 1420 considera-se que os
impactes associados a este traçado terão efeitos
negativos pouco significativos.

Áreas edificadas, estradas, caminhos e vias férreas (2 ha)
Áreas agrícolas e incultas (1,8 ha)
Estuário, sapais, salinas e vegetação de taludes (0,5 ha)
Vegetação ribeirinha (0,1 ha)

Troço comum
aos traçados
AeB

Áreas edificadas, estradas, caminhos e vias férreas (2,4 ha)
Estuário, sapais, salinas e vegetação de taludes (1,6 ha)
Áreas ruderalizadas (1 ha)
Áreas agrícolas e incultas (0,8 ha)

Salinas utilizadas por avifauna aquática
com interesse conservacionista: flamingo,
pernilongo,
alfaiate,
gaivota-de-asaescura, perna-vermelha.

Face à possível afetação de áreas de habitat
utilizado por espécies de aves com elevado valor
conservacionista, considera-se que os impactes
associados a este traçado terão efeitos
negativos, mas pouco significativos face à
reduzida extensão da afetação.
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Alternativa

Habitats afetados (ha)

Principais valores afetados

Previsão de Impactes sobre os
principais valores afetados

Pastagens e prados salgadiços (0,5 ha)
Vegetação ribeirinha (0,2 ha)

ETAR

Lagoas de ETAR (22,9 ha)

Faro
Nascente

Estuário, sapais, salinas e vegetação de taludes (10,1 ha)

Habitat 1140 (0,4 ha)

Pastagens e prados salgadiços (7,6 ha)

Habitat 1420 (2,1 ha)

Áreas ruderalizadas (5,8 ha)

Mosaico de habitats 1310+1420 (1,1 ha)

Áreas edificadas, estradas, caminhos e vias férreas (3,6 ha)

Avifauna
aquática
com
interesse
conservacionista (23 espécies registadas)

Áreas agrícolas e incultas (3,4 ha)
Vegetação ribeirinha (0,6 ha)

A possível afetação da área envolvente e aumento
de perturbação durante o período de construção
terão impactes previsivelmente negativos, mas
pouco significativos.
A perda de potencialidade de utilização das
lagoas existentes na ETAR terá um impacte
negativo e pouco significativo, principalmente a
nível dos anatídeos.
A redução de episódios de mortalidade elevada
(doenças) de avifauna terá um impacte positivo,
incerto e significativo face à diversidade de
avifauna
com
interesse
conservacionista
assinalada.
A escolha desta ETAR como local para
manutenção de uma lagoa de água doce como
medida de minimização de impactes implicaria
maior risco de colisão com aeronaves.
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Alternativa

Habitats afetados (ha)

Principais valores afetados

Previsão de Impactes sobre os
principais valores afetados

ETAR

Estuário, sapais, salinas e vegetação de taludes (19,6 ha)

Olhão Poente

Lagoas de ETAR (14,6 ha)

Habitat 1140 (3,1 ha)

Áreas edificadas, estradas, caminhos e vias férreas (4,2 ha)

Mosaico de habitats 1140+1310+1320
(2,5 ha)

Áreas ruderalizadas (2,7 ha)
Áreas agrícolas e incultas (1,2 ha)
Pastagens e prados salgadiços (0,3 ha)

Mosaico de habitats 1310+1320+1420
(1,5 ha)
Avifauna
aquática
com
interesse
conservacionista (13 espécies registadas)

Vegetação ribeirinha (0,1 ha)

A possível afetação da área envolvente e aumento
de perturbação durante o período de construção
terão impactes previsivelmente negativos, mas
pouco significativos.
A perda de potencialidade de utilização das
lagoas existentes na ETAR terá um impacte
negativo e pouco significativo, principalmente a
nível dos anatídeos.
A redução de episódios de mortalidade elevada de
avifauna (doenças) terá um impacte positivo,
incerto e significativo face à diversidade de
avifauna
com
interesse
conservacionista
assinalada.
A escolha desta ETAR como local para
manutenção de uma lagoa de água doce como
medida de minimização de impactes implicaria
menor risco de colisão com aeronaves.
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Face à análise apresentada no Quadro 2, relativamente às ETAR, constata-se que o projeto
apresenta impactes positivos significativos, associados à manutenção das lagoas das
ETAR existente, que se revelaram bastante importantes a nível de utilização por avifauna
com elevado valor conservacionista. Estes impactes positivos assinalam-se em ambas as
localizações, sendo que a ETAR Faro Nascente é aquela que revelou uma maior diversidade
de espécies com valor conservacionista (23). Em ambas as ETAR poderão também ocorrer
impactes negativos, nomeadamente a perturbação da avifauna e a possível afetação da
área envolvente, associada às obras de remodelação e construção que possam ser
necessárias. Como as obras necessárias nestes locais são previsivelmente de reduzida
magnitude, temporárias e passíveis de minimização, consideram-se os impactes negativos
resultantes como pouco significativos.
A nível dos traçados, o traçado A não apresenta impactes com significado sobre
quaisquer valores naturais com relevante interesse conservacionista, enquanto o traçado B
poderá afetar residualmente uma área de sapal representativa do habitat 1420, pelo que se
considera a existência de impactes negativos pouco significativos. É de assinalar no
entanto que o traçado A representa uma opção com maior extensão e volume de obra (uma
vez que envolve diversos atravessamentos de estradas), não representando ganhos
significativos em termos ambientais, relativamente ao traçado B.
O troço comum a ambos os traçados é aquele que poderá apresentar maior risco de
impacte, uma vez que poderá afetar um conjunto de espécies de avifauna com interesse
conservacionista assinaladas para a área dos sapais de Bela Mandil (Torrejão), quer por
afetação direta das salinas, quer por aumento de perturbação durante as obras de
construção. Neste troço consideram-se os impactes como negativos, mas pouco
significativos face à reduzida extensão da área onde a perturbação se poderá fazer sentir,
pelo facto de ser uma área já com presença humana permanente (na proximidade de
empresas em laboração, e.g. Necton) e por serem passíveis de minimização, através de uma
adequada calendarização e afastamento tanto quanto possível da área das salinas.

4.4

IMPACTES CUMULATIVOS COM OUTROS PROJETOS

Face à sensibilidade da área onde se inserem ambas as alternativas do projeto em análise, é
necessária uma avaliação dos potenciais efeitos cumulativos que os impactes anteriormente
identificados e analisados poderão ter com os efeitos de impactes de outros projetos
previstos para a área envolvente, nomeadamente o Hotel Rural Flor do Sal (a menos de 1 km
da ETAR de Faro) e a Ecovia do Litoral Algarvio (troço Olhão).
Considera-se que o principal impacte cumulativo com estes projetos resulte do aumento de
presença humana na área, associado ao aumento de visitantes e utilizadores da área situada
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proximamente ao sapal e consequente aumento previsível de perturbação sobre a avifauna.
Neste aspeto há a considerar que, qualquer uma das localizações em análise se situa na
proximidade de duas das mais populosas cidades do Algarve, Faro e Olhão, e que existem
diversas atividades empresariais em laboração na envolvente próxima, bem como a
exploração de salinas e alguma atividade pastoril. É ainda de realçar, que uma das áreas
onde se registou uma maior diversidade de aves (salinas de Bela Mandil–Torrejão), contacta
com uma estrada de terra batida, com algum tráfego automóvel (reduzido) e na proximidade
de empresas (e.g. Necton) e habitações, sem que isso impeça a presença de espécies como
o flamingo e o pernilongo.
Assim, em todos os casos, os principais impactes em termos de perturbação deverão
decorrer durante a fase de construção. De modo a minimizar os efeitos cumulativos deste
projeto, seria aconselhável que as obras de construção necessárias pudessem ocorrer
simultaneamente tanto quanto possível, minimizando assim o tempo de duração do ruído e
da perturbação, associado ao conjunto das fases de construção destes projetos.
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5

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS

Apesar de os impactes identificados, decorrentes da implementação do projeto, serem
globalmente considerados pouco significativos, não deixam de ter um carácter negativo e em
alguns casos permanente sobre as comunidades faunísticas e vegetais locais, pelo que se
propõem algumas medidas de minimização que permitam reduzir os seus efeitos,
principalmente durante a fase de construção. Assim, sugere-se que sejam executadas as
seguintes medidas de minimização, através das quais será possível minimizar os potenciais
impactes anteriormente identificados:
MM1 Afastamento do traçado B dos limites das salinas na área dos sapais de Bela Mandil
(Torrejão), encostando se possível a passagem das condutas ao lado Norte do caminho
existente, de modo a minimizar a possível afetação ou perturbação nesta área sensível para
a avifauna com valor conservacionista;
MM2 As obras de construção deverão decorrer fora do período de reprodutor das principais
espécies ocorrentes (15 de Março a 15 de Julho) e preferentemente, também fora do
principal período de migração (15 de Agosto a 30 de Novembro). Esta medida deverá ser
implementada na envolvente próxima das ETAR e dos sapais e salinas de Bela Mandil
(Torrejão), onde ocorrem espécies que só começam a nidificar em Abril/Maio, como a perdizdo-mar, o pernilongo, o alfaiate e o alcaravão.
MM3 Manutenção de uma lagoa de água doce na área da ETAR a desativar. A manutenção
desta lagoa permitirá a manutenção de habitat

favorável a espécies aquáticas

preferentemente dulçaquícolas como os anatídeos e permitirá reduzir a possibilidade de
concentração de grandes bandos num único local, mais próximo do aeroporto (Quinta do
Ludo). Esta lagoa deverá ser alvo de gestão e manutenção atenta, para evitar episódios
poluição por cianobactérias que conduzam a mortalidades súbitas e elevadas de avifauna
aquática.
MM4 Na movimentação de máquinas e pessoal deverão ser utilizados caminhos e acessos já
existentes, ou caso seja necessário novos acessos estes deverão ser definidos previamente
à obra e não afetar área de salinas abandonadas ou ativas, sapais ou prados salgadiços;
MM5 Os materiais de obra e as máquinas deverão ser depositados e estacionados em locais
apropriados ao longo da obra, nunca afetando áreas de salinas abandonadas ou ativas,
sapais ou prados salgadiços;
MM6 Deverão ser desenvolvidas ações de sensibilização ambiental destinadas aos
trabalhadores, que deverão incidir sobre a conservação das comunidades de avifauna, para o
respeito das áreas de não intervenção (áreas de salinas abandonadas ou ativas, sapais ou
prados salgadiços), cumprimento das medidas de minimização aprovadas e manuseamento
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de materiais potencialmente nocivos para o ambiente como óleos, combustíveis e outras
substâncias.
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6.1

MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DE OBRA

De modo a cumprir as medidas de minimização propostas, nomeadamente a nível da
calendarização de obras e minimização da afetação e perturbação de áreas interesse para a
avifauna (e.g. sapais de Bela Mandil-Torrejão), utilização de acessos e caminhos existente e
sensibilização de trabalhadores, sugere-se o Acompanhamento Ambiental por um técnico
qualificado na área de Biologia, a realizar em fase de obra.
Este Acompanhamento visará a aplicação de um conjunto de medidas minimizadoras
adequadas, bem como o cumprimento da legislação e das normas aplicáveis em cada um
dos domínios em análise, conforme vier a ser estabelecido no Plano de Acompanhamento
Ambiental (PAA), a elaborar pelo empreiteiro, tendo em conta o estabelecido no caderno de
encargos, e a aprovar pelo dono da obra. Este acompanhamento permitirá, também, a
identificação, em tempo útil, de medidas minimizadoras adicionais e uma eventual correção
das medidas identificadas e adotadas.

6.2

MONITORIZAÇÃO

Sugere-se a implementação de planos de Monitorização Ecológica que permitam verificar a
existência de impactes residuais, não considerados nesta análise ou, permitir identificar e
alertar atempadamente para eventuais impactes negativos que possam ter sido subavaliados
no presente estudo. Estes estudos de monitorização ecológica deverão incidir sobre os
grupos mais sensíveis a nível de potenciais impactes, sugerindo-se como alvos de
monitorização, a qualidade do efluente final e os seus efeitos na macrofauna bentónica e as
potenciais alterações a nível das comunidades de avifauna aquática:
Monitorização da Qualidade do Efluente Final
Propõe-se a elaboração de programa de monitorização a nível das comunidades de
macrofauna bentónica a jusante do local de descarga do efluente da ETAR, de modo a
avaliar a qualidade do efluente final. Esta monitorização deverá ter como objetivo acautelar a
persistência de situações de rotina ou a ocorrência de situações de carácter pontual que
possam ter efeitos lesivos a nível da qualidade da água que é libertada no meio recetor e
consequentes impactes a nível da fauna aquática. Deverão decorrer 3-4 campanhas de
amostragem por ano, com recurso a recolha de amostras de sedimento que permitam a
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identificação das espécies/grupos e a caracterização das comunidades de macrofauna
bentónica presentes na área de influência da ETAR.

Monitorização de avifauna
De modo a averiguar potenciais impactes subavaliados a nível da comunidade de aves
aquáticas, com particular atenção às espécies dulçaquícolas como os anatídeos, ralídeos e
poedicepídeos. Entre os parâmetros que deverão ser algo de monitorização assinalam-se a
riqueza específica de espécies que utilizem a ETAR e área envolvente e a abundância de
indivíduos. As campanhas deverão decorrer em, pelo menos, duas alturas diferentes do ano,
sugerindo-se a primavera e outono. Deverá ter uma duração mínima de 3 anos após a
entrada em funcionamento da nova ETAR, sendo que nessa altura deverá ser avaliada a
necessidade de prosseguir com este estudo.

Os planos de Monitorização deverão ser desenvolvidos na fase de RECAPE, após definição
do local da instalação da nova ETAR e o processo de tratamento a adotar. A sua
implementação deverá decorrer previamente ao início da fase de construção, de modo a
permitir a obtenção de dados que permitam caracterizar adequadamente a situação de
referência.
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CONCLUSÕES

A área de estudo considerada corresponde a cerca de 130 ha, que se inserem numa área
particularmente rica em termos de diversidade faunística e florística, devido à proximidade do
sistema lagunar da Ria Formosa, integrado no Sistema Natural de Áreas Classificadas
através da sua classificação como Parque Natural, Sítio de Importância Comunitária, Zona de
Proteção Especial e Zona Húmida de Importância Internacional (Sítio Ramsar).
A nível de habitats, trata-se de uma área com evidentes sinais de humanização devido ao
domínio de áreas ocupadas com pastagens para gado, culturas agrícolas em atividade ou
abandonadas, áreas urbanizadas ou edificação dispersa, vias de comunicação, ETAR e
salinas em atividade ou abandonadas. No seu conjunto as áreas com habitats de influência
humana correspondem a mais de 90% dos habitats assinalados. As áreas com habitats
naturais correspondem às linhas de água, que se encontram de um modo geral colonizadas
por canaviais com reduzido valor em termos de biodiversidade e às áreas de sapal e prados
salgadiços, em expansão devido ao abandono de antigas pastagens e áreas agrícolas.
Assinalou-se a ocorrência de 4 habitats com interesse conservacionista por apresentarem
estatuto de proteção ao abrigo do Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo B-I),
todos associados ao meio lagunar, representando os lodaçais a descoberto e diversos tipos
de comunidades vegetais colonizadoras de diferentes estratos do sapal. No seu conjunto,
representam cerca de 11 ha (8% da área de estudo), localizando-se principalmente a Sul das
ETAR existentes.
A nível faunístico, destaca-se a componente da avifauna com um elenco potencial com 126
espécies presentes na área envolvente, com a herpetofauna e a mamofauna a serem
representadas com elencos potenciais de 20 e 32 espécies, respetivamente. A área de sapal
e salinas envolvente e as lagoas das ETAR constituem importantes refúgios para a avifauna
aquática, tendo-se assinalado um total de 56 espécies no terreno, das quais 30 possuem
interesse conservacionista, quer por apresentarem estatuto de conservação desfavorável em
Portugal (igual ou inferior a Vulnerável) e/ou por apresentarem estatuto de proteção ao abrigo
do Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo A-I). O elenco é bastante rico em
espécies aquáticas, incluindo diversas limícolas (géneros Tringa, Limosa, Charadrius,
Philomachus pugnax, Himantopus himantopus, Recuvirostra avosetta, Phoenicopterus ruber),
anatídeos (géneros Aythya e Anas, Tadorna tadorna), gaivotas e andorinhas-do-mar
(géneros Larus, Sterna, Chlidonias), destacando-se a presença de diversas espécies de
ocorrência bastante localizada em Portugal, incluindo o colhereiro (Platalea leucorodia), o
pato-trombeteiro (Anas clypeata), o zarro-comum (Aythya ferina), o alfaiate (Recuvirostra
avosetta), o pato-branco (Tadorna tadorna), o flamingo (Phoenicopterus ruber) e o ostraceiro
(Haematopus ostralaegus).

Rua da Liberdade Lote 5 Loja 1 3020-112 COIMBRA – NIF: 507104145 – Telef: 239 493 119– geral@sinergiae.pt – www.sinergiaeambiente.pt

Estudo de Impacte Ambiental – Componente Ecológica

Os principais impactes previstos prendem-se com as alterações de relevo e destruição
direta do coberto vegetal, aumento de perturbação sobre a fauna associada ao ruído,
emissão e poeiras e probabilidade de derrames, perturbação e degradação do coberto
vegetal na área envolvente, as alterações da capacidade de atração da avifauna associada à
presença e funcionamento das ETAR e melhoria de qualidade do efluente a libertar no meio
recetor. De um modo geral os impactes sobre os valores ecológicos foram considerados
negativos, diretos ou indiretos, prováveis ou certos, temporários ou permanentes, de
magnitude reduzida e pouco significativos. O potencial impacte da redução do potencial
de utilização das lagoas da nova ETAR pela avifauna, na redução dos episódios pontuais de
mortalidade elevada foi considerado um impacte positivo, indireto, incerto, permanente
ou temporário, de magnitude reduzida e significativo. A previsível melhoria de qualidade
do efluente a libertar no sistema lagunar, face à situação atual, considera-se como um
impacte positivo, indireto, provável, permanente ou temporário (ainda que dependente
do bom funcionamento da ETAR no futuro), de magnitude média a elevada e muito
significativo.
Pela análise Comparativa das Alternativas apresentadas, constata-se que as alternativas
de Traçado existente não apresentam grandes diferenças em termos de impactes
sobre os principais valores ecológicos assinalados, sua afetação é nula no traçado A e
muito reduzida no traçado B, sendo que o A envolve um maior volume e extensão de obra,
sem que permita ganhos significativos para a conservação. As áreas mais sensíveis
encontram-se no troço comum aos traçados A e B, nomeadamente na zona das salinas de
Bela Mandil, cuja passagem deverá ser alvo de medidas de minimização específicas. Em
termos das ETAR, ambas apresentam-se como bastante relevantes para um conjunto de
espécies aquáticas com interesse conservacionista, sendo que foi assinalada uma maior
diversidade de espécies na ETAR de Faro Nascente. No entanto, de acordo com o Estudo
Aeronáutico (desenvolvido no âmbito do presente projecto) a escolha da localização ETAR
de Faro Nascente permitiria reduzir o risco de colisão de aves com aeronaves
(Aeroporto de Faro).
Foram propostas medidas de minimização para mitigar os impactes previstos, destacando-se
o afastamento do traçado B dos limites das salinas na área dos sapais de Bela Mandil, a
calendarização das obras de construção a efetuar, fora dos períodos mais sensíveis para a
avifauna com interesse conservacionista, a manutenção de uma lagoa de água doce na área
da ETAR a desativar, a definição prévia dos acessos e locais de depósito e estacionamento a
utilizar, localizando novos locais fora das área mais sensíveis e a realização de ações de
sensibilização dos trabalhadores. Sugere-se o Acompanhamento Ambiental de Obra durante
a fase de construção de modo a assegurar o cumprimento das medidas de minimização
propostas.
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Sugere-se a implementação de planos de Monitorização a nível da qualidade do efluente final
e das comunidades de avifauna aquática, que permitam verificar a existência de impactes
residuais, não considerados nesta análise ou, identificar e alertar atempadamente para
eventuais impactes negativos que possam ter sido subavaliados no presente estudo.
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ANEXO I - Espécies de Flora inventariadas nos trabalhos de campo
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Espécies de flora inventariadas no decorrer dos trabalhos de campo. É indicada a família botânica,
o nome científico, o nome comum, algumas notas indicando se se trata de uma espécie endémica ou
introduzida e a legislação aplicável (indicando o respectivo Decreto-Lei).
FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Notas

Legislação Aplicável

Fabaceae

Acacia saligna

acácia-salina

Não autóctone

Invasora. Decreto-Lei
nº.565/99, de 21 de
Dezembro de 1999

Liliaceae

Allium ampeloprasum

alho-porro

Amaranthaceae

Amaranthus viridis

Apiaceae

Ammi majus

Asteraceae

Anacyclus radiatus

Chenopodiaceae

Arthrocnemum
macrostachyum

Poaceae

Arundo donax

cana

Liliaceae

Asparagus acutifolius

corruda-menor

Liliaceae

Asparagus albus

esparregueira

Asteraceae

Aster squamatus

mata-jornaleiros

Chenopodiaceae

Atriplex halimus

salgadeira

Chenopodiaceae

Atriplex patula

Chenopodiaceae

Atriplex sp.

Poaceae

Avena barbata s.l.

balanco

Asteraceae

Bidens aurea

chá-de-Marrocos

Cyperaceae

Bolboschoenus maritimus

bunho

Asteraceae

Calendula arvensis

erva-vaqueira

Asteraceae

Carlina racemosa

cardinho

Casuarinaceae

Casuarina
cunninghamiana

casuarina

Não autóctone

Cesalpinaceae

Ceratonia siliqua

alfarrobeira

Não autóctone

Euphorbiaceae

Chamaesyce canescens
subsp. canescens

Asteraceae

Chondrilla juncea

Asteraceae

Chrysanthemum
coronarium

malmequer

Cistaceae

Cistus ladanifer

esteva

Cistaceae

Cistus salviifolius

sanganho-mouro

Rutaceae

Citrus sinensis

Larangeira

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis

corriola

Asteraceae

Conyza albida

avoadinha

Asteraceae

Cynara cardunculus

alcachofra, cardo-docoalho

Asteraceae

Cynara humilis

cardo

Não autóctone
âmio-vulgar

Não autóctone

Não autóctone

Não autóctone

Não autóctone
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FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Notas

Poaceae

Cynodon dactylon

grama

Poaceae

Cynosurus sp.

Cyperaceae

Cyperus eragrostis

junção

Poaceae

Dactylis glomerata s.l.

panasco

Apiaceae

Daucus carota s.l.

cenoura-brava

Poaceae

Digitaria sanguinalis

Asteraceae

Dittrichia viscosa subsp.
revoluta

táveda, tágueda

Poaceae

Echinochloa crus-galli

milhã-pé-de-galo

Asteraceae

Echinops strigosus

Poaceae

Elymus elongatus

Equisetaceae

Equisetum ramosissimum

erva-cavalinha

Apiaceae

Foeniculum vulgare
subsp. piperitum

funcho

Frankeniaceae

Frankenia laevis

Asteraceae

Galactites tomentosa

cardo

Asclepiadaceae

Gomphocarpus fruticosus

sumaúma-bastarda

Chenopodiaceae

Halimione portulacoides

gramata

Boraginaceae

Heliotropium europaeum

tornassol

Poaceae

Hyparrhenia hirta

palha-da-Guiné

Juncaceae

Juncus acutus

junco-agudo

Juncaceae

Juncus maritimus

junco-marítimo

Aizoaceae

Lampranthus sp.

Verbenaceae

Lantana camara

lantana

Malvaceae

Lavatera cretica

malva-bastarda

Plumbaginaceae

Limoniastrum
monopetalum

salado

Plumbaginaceae

Limonium algarvense

Plumbaginaceae

Limonium ferulaceum

Malvaceae

Malva parviflora

Lamiaceae

Mentha aquatica

Menta-aquática

Lamiaceae

Mentha pulegium

poejo

Lamiaceae

Mentha suaveolens

mentastro

Myoporaceae

Myoporum laetum

miopóro

Não autóctone

Solanaceae

Nicotiana glauca

charuteira

Não autóctone

Legislação Aplicável

Não autóctone

Endemismo
ibérico

Não autóctone

Não autóctone
Não autóctone

Endemismo
iberomauritânico
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FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Oleaceae

Olea europaea var.
europaea

oliveira

Cactaceae

Opuntia dillenii

Não autóctone

Cactaceae

Opuntia subulata

Não autóctone

Oxalidaceae

Oxalis pes-caprae

Asteraceae

Pallenis spinosa

Poaceae

Panicum repens

Poaceae

Paspalum paspalodes

Asteraceae

Picris echioides

raspa-saias

Pinaceae

Pinus pinaster

pinheiro-bravo

Poaceae

Piptatherum miliaceum

talha-dente

Anacardiaceae

Pistacia lentiscus

aroeira

Plantaginaceae

Plantago coronopus
subsp. ceratophylla

diabelha

Plantaginaceae

Plantago lagopus

Tanchagem

Polygonaceae

Polygonum aviculare

Salicaceae

Populus nigra

choupo-negro

Portulacaceae

Portulaca oleracea subsp.
oleracea

beldroegas

Rosaceae

Prunus persica

pessegueiro

Não autóctone

Poaceae

Psilurus incurvus

Punicaceae

Punica granatum

romãzeira

Não autóctone

Euphorbiaceae

Ricinus communis

figueira-do-Inferno, rícino

Não autóctone

Chenopodiaceae

Salicornia ramosissima

salicórnia

Chenopodiaceae

Salsola kali

Chenopodiaceae

Salsola vermiculata

Chenopodiaceae

Sarcocornia fruticosa

Chenopodiaceae

Sarcocornia perennis s.l.

Dipsacaceae

Scabiosa atropurpurea

saudades-roxas

Anacardiaceae

Schinnus molle

pimenteira-bastarda

Cyperaceae

Scirpoides holoschoenus

bunho

Asteraceae

Scolymus hispanicus

cardo-de-ouro

Asteraceae

Scolymus maculatus

cardo-de-ouro

Solanaceae

Solanum nigrum subsp.
nigrum

Asteraceae

Sonchus tenerrimus

boas noites, erva-azeda

Notas

Legislação Aplicável
Decreto-Lei nº. 120/86, de
28 de Maio de 1986

Não autóctone

Invasora. Decreto-Lei
nº.565/99, de 21 de
Dezembro de 1999

alpista
Não autóctone

Não autóctone

Sacocornia

Não autóctone

serralha
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FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Poaceae

Spartina maritima

morraça

Caryophyllaceae

Spergularia marina

Chenopodiaceae

Suaeda vera

valverde-do-sapal

Tamaricaceae

Tamarix africana

tamargueira, tarrafeira

Apiaceae

Torilis sp.

salsinha

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris

Typhaceae

Typha domingensis

tabua, atabua

Scrophulariaceae

Verbascum virgatum

blatária-maior

Vitaceae

Vitis vinifera subsp.
vinifera

videira, parreira

Asteraceae

Xanthium strumarium

Notas

Legislação Aplicável

Endemismo
ibérico

Não autóctone
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ANEXO II - Espécies de fauna inventariadas em pesquisa bibliográfica e
trabalho de campo
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Espécies de fauna inventariadas: Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e Livro Vermelho UICN
(2005): DD – informação insuficiente (data deficient), LC – pouco preocupante (least concern), NT –
quase ameaçado (near threatened), VU – vulnerável (vulnerable), EN – em perigo (endangered), CR –
criticamente em perigo (critically endangered). Presença: x – ocorrência potencial (pesquisa
bibliográfica); c- ocorrência confirmada na área de estudo (nas aves, F – assinalada na ETAR Faro
Nascente, O – assinalada na ETAR Olhão Poente, FO – assinalada em ambas as ETAR).
Anfíbios
FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Hylidae

Hyla meridionalis

rela-meridional

Bufonidae

Bufo bufo

sapo comum

Bufo calamita

sapo corredor

Pelobatidae

Pelobates cultripes

sapo de unha negra

Ranidae

Rana perezi

rã-verde

FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Amphisbaeni
dae

Blanus cinereus

lobra-cega

Notas

Legislação
Aplicável
Anexo B-IV do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Não protegida
Anexo B-IV do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo B-IV do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo B-V do
Decreto-Lei nº.
49/2005

L.V.

Presença

LC

x

LC

x

LC

x

LC

x

LC

x

Répteis
Notas
Endemismo
ibérico
Endemismo
iberomauritânico

Legislação
Aplicável

Anexo B-II e BIV do DecretoLei nº. 49/2005
Anexo B-IV do
Decreto-Lei nº.
49/2005

L.V.

Presenç
a

LC

x

LC

x

LC

x

Bataguridae

Mauremys leprosa

Chamaeleoni
dae

Chamaleo chamaleon camaleão

Colubridae

Natrix maura

cobra-de-água-viperina

LC

x

Natrix natrix

cobra-de-água-de-colar

LC

x

Elaphe scalaris

cobra-de-escada

LC

x

Coluber hippocrepis

cobra-de-ferradura

LC

x

Malpolon
monspessulanus

cobra-rateira

LC

x

Emydidae

Emys orbicularis

cágado de carapaça
estriada

EN

x

Gekkonidae

Tarentola mauritanica osga

LC

x

Hemidactylus turcicus osga-turca

VU

x

Lacerta lepida

sardão, lagarto

LC

x

Psammodromus
algirus

lagartixa-do-mato

LC

c

NT

x

LC

x

Lacertidae

Scincidae

cágado-comum

Anexo B-IV do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Anexo B-II e BIV do DecretoLei nº. 49/2005

Acanthodactylus
erythrurus

lagartixa-de-dedosdenteados

Endemismo
iberomauritânico

Chalcides bedriagai

fura-pastos-ibérico

Endemismo
ibérico

Anexo B-IV do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Rua da Liberdade lote 5 loja 1, 3020-112 COIMBRA – NIPC: 507104145 – Capital Social 58.500 € - Telef: 239 493 119 – geral@sinergiae.pt – www.sinergiaeambiente.pt

Aves
FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Accipitridae

Milvus migrans

Milhafre-preto

Buteo buteo

Bútio

Notas

Legislação
Aplicável
Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

L.V.

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Presença

LC

x

LC

x

VU

F

LC

x

Circus aeruginosus

Tartaranhão-ruivo-dospauis, águia-sapeira

Calandrella
brachydactyla

Calhandrinha

Alauda arvensis

Laverca

LC

x

Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

LC

x

Alcenidae

Alcedo atthis

Guarda-rios

LC

x

Anatidae

Anas acuta

Arrabio

LC

F

Anas crecca

Marrequinho

LC

F

Anas clypeata

Pato-trombeteiro

EN,LC

FO

Anas penelope

Piadeira

LC

F

Anas platyrhynchos

Pato-real

LC

FO

Anas strepera

Frisada

VU/NT

FO

Aythya ferina

Zarro-comum

EN/NT

F

Netta rufina

Pato-de-bico-vermelho

EN, NT

F

Tadorna tadorna

Pato-branco

RE

F

Apus pallidus

Andorinhão-pálido

LC

x

Apus apus

Andorinhão-preto

LC

x

Ardea purpurea

Garça-vermelha

EN

x

Ardea cinerea

Garça-real, garçacinzenta

LC

FO

LC

F

LC

F

VU

x

VU

O

VU

x

LC

x

LC

FO

VU

F

Alaudidae

Apodidae

Ardeidae

Egretta garzetta

Garça-branca

Bubulcus ibis

Garça-boieira

Ixobrychus minutus

Garça-pequena

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Alcaravão

Caprimulgida
e

Caprimulgus ruficollis

Noitibó-de-nucavermelha

Certhiidae

Certhia brachydactyla Trepadeira-comum

Charadriidae

Charadrius
alexandrinus

Borrelho-de-coleirainterrompida

Charadrius dubius

Borrelho-pequeno-decoleira

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Anexo D do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005
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FAMILIA

Notas

Legislação
Aplicável

Nome científico

Nome comum

L.V.

Charadrius hiaticula

Borrelho-grande-decoleira

LC

FO

Vanellus vanellus

Abibe

LC

F

Pluvialis squatarola

Tarambola-cinzenta

LC

O

Ciconiidae

Ciconia ciconia

Cegonha-branca

LC

F

Columbidae

Streptopelia turtur

Rola-comum

LC

x

LC

c

DD

F

CR

x

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Streptopelia decaocto Rola-turca
Columba livia

Pombo-da-rocha
(doméstico)
Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Presença

Coraciidae

Coracias garrulus

Rolieiro

Corvidae

Cyanopica cyana

Pega-azul

LC

x

Garrulus glandarius

Gaio

LC

x

Cuculus canorus

Cuco

LC

x

Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

VU

x

Emberizidae

Miliaria calandra

Trigueirão

LC

x

Estrildidae

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

NA

x

Falconidae

Falco tinnunculus

Peneireiro-vulgar

LC

x

Fringillidae

Carduelis chloris

Verdilhão

LC

x

Fringilla coelebs

Tentilhão

LC

x

Serinus serinus

Chamariz

LC

c

Carduelis cannabina

Pintarroxo

LC

x

Carduelis carduelis

Pintassilgo

LC

x

Glareolidae

Glareola pratincola

Perdiz-do-mar

VU

c

Haematopodi
dae

Haematopus
ostralegus

Ostraceiro

RE/NT

O

Hirundinidae

Delichon urbica

Andorinha-dos-beirais

LC

x

Hirundo daurica

Andorinha-daurica

LC

x

LC

x

LC

x

NT

x

LC

x

VU

x

VU/LC

O

LC

FO

Cuculidae

Hirundo rustica
Riparia riparia
Laniidae

Laridae

Invasora

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Andorinha-daschaminés
Andorinha-dasbarreiras

Lanius senator

Picanço-barreteiro

Lanius meridionalis

Picanço-real

Larus audouinii

Gaivota-de-Audouin

Larus fuscus

Gaivota-d'asa-escura

Larus ridibundus

Guincho

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005
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FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Notas

Legislação
Aplicável

L.V.

Larus michahellis
Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Presença

LC

F

LC

FO

Larus
melanocephalus

Gaivota-domediterrâneo

Meropidae

Merops apiaster

Abelharuco

LC

x

Motacillidae

Motacilla flava

Alvéola-amarela

LC

x

Muscicapidae Muscicapa striata

Papa-moscas-cinzento

NT

x

Oriolidae

Oriolus oriolus

Papa-figos

LC

x

Paridae

Parus cristatus

Chapim-de-poupa

LC

x

Parus caeruleus

Chapim-azul

LC

x

Parus major

Chapim-real

LC

x

Euplectes afer

Bispo-de-coroaamarela

NA

x

Passer domesticus

Pardal-comum

LC

c

Passeridae

Invasora

Passer montanus

Pardal-montes

LC

x

Phalacrocora
cidae

Phalacrocorax carbo

Corvo-marinho-defaces-brancas

LC

FO

Phasionidae

Coturnix coturnix

Codorniz

LC

x

Alectoris rufa

Perdiz-comum

LC

x

Phoenicopter
idae

Phoenicopterus ruber

Flamingo

RE/VU

F

Picidae

Dendrocopos major

Picapau-malhadogrande

LC

x

Jynx torquilla

Torcicolo

DD

x

Dendrocopos minor

Picapau-malhadopequeno

LC

x

Picus viridis

peto-verde

LC

x

Podiceps nigricollis

Mergulhão-de-pescoçopreto

NT

F

Podiceps cristatus

Mergulhão-de-crista

LC

x

Tachybaptus ruficollis

Mergulhão-pequeno

LC

F

Psittacidae

Psittacula krameri

Periquito-de-colar

NA

x

Rallidae

Porphyrio porphyrio

Caimão

VU

x

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

LC

FO

Rallus aquaticus

Frango-d'água

LC

x

Fulica atra

Galeirão

LC

FO

LC

FO

NT/LC

F

Podicipedida
e

Recurvirostri
dae

Himantopus
himantopus

Perna-longa,
pernilongo

Recurvirostra
avosetta

Alfaiate

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005
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Nome científico

Nome comum

Scolopacidae

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas

VU

FO

Arenaria interpres

Rola-do-mar

LC

FO

Calidris alba

Pilrito-d'areia

LC

FO

Calidris alpina

Pilrito-comum

LC

FO

Calidris ferruginea

Pilrito-de-bico-comprido

VU

O

Gallinago gallinago

Narceja

CR/LC

F

LC

O

LC

FO

EN

F

Sternidae

Limosa lapponica

Fuselo

Limosa limosa

Maçarico-de-bicodireito

Notas

Legislação
Aplicável

FAMILIA

L.V.

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Presença

Philomachus pugnax

Combatente

Tringa nebularia

Perna-verde

VU

O

Tringa ochropus

Bique-bique

NT

F

Tringa totanus

Perna-vermelha

CR/LC

F

Chlidonias niger

Gaivina-preta

Sterna albifrons

Andorinha-do-mar-anã

Sterna hirundo

Andorinha-do-marcomum

Strix aluco

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
49/2005

F

VU

x

EN

F

Coruja-do-mato

LC

x

Athene noctua

Mocho-galego

LC

x

Otus scops

Mocho-d'orelhas

DD

x

Sturnidae

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

LC

x

Sylviidae

Acrocephalus
arundinaceus

LC

x

LC

x

LC

x

LC

x

Strigidae

Rouxinol-grande-doscaniços
Toutinegra-de-barreteSylvia atricapilla
preto
Toutinegra-dosSylvia melanocephala valados, toutinegra-decabeça-preta
Phylloscopus ibericus

Threskiornith
idae

Acrocephalus
scirpaceus

Rouxinol-pequeno-doscaniços

NT

x

Hippolais polyglotta

Felosa-poliglota

LC

x

Locustella
luscinioides

Felosa-unicolor

VU

x

Sylvia borin

Felosa-das-figueiras

VU

x

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

LC

x

Cettia cetti

Rouxinol-bravo

LC

x

VU/NT

FO

Platalea leucorodia

Colhereiro

Anexo A-I do
Decreto-Lei nº.
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Notas

Legislação
Aplicável
49/2005

FAMILIA

Nome científico

Nome comum

L.V.

Presença

Troglodytidae

Troglodytes
troglodytes

Carriça

LC

x

Turdidae

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

LC

x

Turdus merula

Melro-preto

LC

c

Luscinia
megarhynchos

Rouxinol

LC

x

Saxicola torquata

Cartaxo-comum

LC

c

Tytonidae

Tyto alba

Coruja-das-torres

LC

x

Upupidae

Upupa epops

Poupa

LC

c

FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Canidae

Vulpes vulpes

Raposa

LC

c

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Ouriço-cacheiro

LC

x

Felidae

Felis silvestris

Gato-bravo

VU

x

Herpestidae

Herpestes ichneumon Sacarrabos

LC

x

Leporidae

Oryctolagus
cuniculus

Coelho-bravo

NT

c

Lepus granatensis

Lebre

LC

x

Rattus norvegicus

Ratazana-castanha

NA

x

Mus spretus

Rato-das-searas,
ratinho-ruivo

LC

x

Rattus rattus

Ratazana-preto

LC

x

Apodemus sylvaticus

Ratinho-do-campo

LC

x

Microtus
duodecimcostatus

Rato-cegomediterrânico

LC

x

Arvicola sapidus

Rato-de-água

LC

x

Mus domesticus

Rato-doméstico,
ratinho-caseiro

LC

x

Meles meles

Texugo

LC

x

Lutra lutra

Lontra

LC

x

Martes foina

Fuinha

LC

x

Mustela nivalis

Doninha

LC

x

Mustela putorius

Toirão

DD

x

Rhinolophus mehelyi

Morcego-de-ferraduramourisco

CR

x

Rhinolophus
hipposideros

Morcego-de-ferradurapequeno

VU

x

Mamíferos

Muridae
Muridae

Mustelidae

Rhinolophida
e

Notas

Legislação
Aplicável

L.V.

Anexo B-II e B-IV
do Decreto-Lei
nº. 49/2005
Anexo B-V do
Decreto-Lei nº.
49/2005

Anexo B-II e B-IV
do Decreto-Lei
nº. 49/2005

Anexo B-V do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo B-II e B-IV
do Decreto-Lei
nº. 49/2005
Anexo B-II e B-IV
do Decreto-Lei
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Presença

FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Rhinolophus
ferrumequinum

Morcego-de-ferraduragrande

Crocidura russula

Notas

Legislação
Aplicável
nº. 49/2005

L.V.

Anexo B-II e B-IV
do Decreto-Lei
nº. 49/2005

Presença

VU

x

Musaranho-de-dentesbrancos

LC

x

Suncus etruscus

Musaranho-anão

LC

x

Suidae

Sus scrofa

Javali

LC

x

Talpidae

Talpa occidentalis

Toupeira

LC

x

CR

x

DD

x

LC

x

LC

x

LC

x

VU

x

LC

x

Soricidae

Vespertilionid
Myotis blythii
ae

Viverridae

Morcego-rato-pequeno

Myotis emarginatus

Morcego-lanudo

Pipistrellus kuhli

Morcego de Kuhl

Eptesicus serotinus

Morcego-hortelão

Pipistrellus
pipistrellus

Morcego-anão

Miniopterus
schreibersii

Morcego-de-peluche

Genetta genetta

Geneta

Anexo B-II e B-IV
do Decreto-Lei
nº. 49/2005
Anexo B-II e B-IV
do Decreto-Lei
nº. 49/2005
Anexo B-IV do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo B-IV do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo B-IV do
Decreto-Lei nº.
49/2005
Anexo B-II e B-IV
do Decreto-Lei
nº. 49/2005
Anexo B-V do
Decreto-Lei nº.
49/2005
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1

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo a avaliação do potencial de atratividade de aves pelas
infraestruturas do futuro sistema intermunicipal de interceção e tratamento de águas residuais
de Faro e Olhão e a avaliação do risco de colisão associada às rotas de aviação
aproximação ao Aeroporto de Faro.
Para tal foi efetuada uma caracterização das comunidades atualmente presentes nos dois
locais propostos para localização da nova infraestrutura e que correspondem às Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Faro Nascente e Olhão Poente. A existência
destas ETAR que funcionam em regime de lagunagem constitui um atrativo para diversas
espécies de aves aquáticas, incluindo patos, gaivotas, cegonhas e garças. Este facto
representa um risco potencial de colisões devido à proximidade com o Aeroporto de Faro,
localizado a cerca de 4,5 a oeste da ETAR Faro Nascente e a cerca de 8 km da ETAR Olhão
Poente.
No presente estudo é apresentada uma caracterização das comunidades de avifauna
presentes no local, com identificação de espécies, contabilização de indivíduos e bandos
presentes e cartografia das rotas de deslocação utilizadas pelos bandos. Apresenta-se
também uma avaliação do risco potencial associado à nova infraestrutura a construir.

1.1

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

A área em estudo situa-se na zona sul do país, nos concelhos de Faro (freguesia da Sé) e
Olhão (freguesia de Pechão). Os locais em estudo correspondem às atuais ETAR de Faro
Nascente e Olhão Poente. A ETAR de Faro Nascente situa-se a cerca de 2 Km a este da
cidade de Faro e a cerca de 4,5 km a este do Aeroporto de Faro. A ETAR de Olhão Poente
localiza-se a cerca de 1 Km a oeste da cidade de Olhão e a cerca de 8 km a este do
Aeroporto de Faro (Figura 1).

Rua da Liberdade Lote 5, Loja 1 3020-112 COIMBRA – NIF: 507104145 - Telef: 239 493 119– geral@sinergiae.pt – www.sinergiaeambiente.pt

Figura 1 – Localização dos locais de estudo no contexto nacional e local.

A área de estudo insere-se na Ria Formosa, um sistema lagunar que constitui a mais
importante zona húmida no Sul do território continental, cujo elevado valor natural é
reconhecido pela sua inclusão no Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAC),
apresentando diversos estatutos (Figura 2):
Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), classificado pelo Decreto-Lei nº 373/87, de
9 de Dezembro;
Sítio da Lista Nacional Ria Formosa / Castro Marim (PTCON0013), criado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto e reconhecido como
Sítio de Importância Comunitária pela Decisão da Comissão Europeia 2006/613/CE,
de 19 de Julho, transposta para o regime jurídico nacional pela Portaria n.º 829/2007
de 1 de Agosto;
Zona de Proteção Especial Ria Formosa (PTZPE0017), criada pelo Decreto-Lei nº.
384B/99 de 23 de Setembro;
Zona Húmida de Importância Internacional, Sítio Ramsar nº 212 – Ria Formosa,
proposta a 24 de Novembro de 1980.
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Figura 2 – Localização da área de estudo no contexto do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC).

A ria Formosa constitui uma das mais importantes áreas do país para as aves migratórias,
albergando mais de 60 000 indivíduos, com particular destaque para limícolas como a
tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola), a seixoeira (Calidris canutus), o borrelho-pequenode-coleira (Charadrius dubius), o fuselo (Limosa lapponica), o maçarico-de-bico-direito
(Limosa limosa), o maçarico-real (Numenius arquata), pilrito-pequeno (Calidris minuta) e o
pilrito-comum (Calidris alpina) e anatídeos como o pato-trombeteiro (Anas clypeata), a
piadeira (Anas penelope), o marrequinho-comum (Anas crecca) e o zarro-comum (Aythya
ferina) e outras espécies como o corvo-marinho-de-faces-brancas (Phalacrocorax carbo) e o
colheireiro (Platalea leucorodia). A avifauna nidificante é também muito importante,
destacando-se a presença de importantes populações reprodutoras de garça-braca-pequena
(Egretta garzetta), camão (Porphyrio porphyrio), perna-longa (Himantopus himantopus),
borrelho-de-coleira-interrompida

(Charadrius

alexandrinus),

alcaravão

(Burhinus

oedicnemus), alfaiate (Recurvirostra avosetta) e andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrons)
(ICNB, 2008, Muzavor & Pinto 1994, Machado, 2003).
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1.2

CARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE VENTOS DOMINANTES E ROTAS DE AVIAÇÃO

De acordo com a Figura 3, o vento que se faz sentir nesta região sopra, preferencialmente,
de oeste (20,9% dos registos a uma velocidade média de 16,2 km/h) e de noroeste (17,3%
dos registos a uma velocidade média de 13,5 km/h). Esta orientação predominante é
contrária aos deslocamentos este-oeste da avifauna que frequenta as ETAR, que
representam uma das orientações com maior risco potencial de colisão.

Figura 3 - Frequência e velocidade do vento registadas na estação climatológica de Faro/Aeroporto.
Fonte: O Clima de Portugal, Normais Climatológicas da Região de «Alentejo e Algarve», correspondentes a 19511980, Fascículo XLIX, Volume 4 - 4.ª Região, Lisboa, 1991

As rotas de aproximação às pistas 10 e 28 passam ambas na proximidade das ETAR, pelo
que os aviões sobrevoam ou passam na proximidade de ambas as ETAR quando têm de
aterrar com vento predominante do quadrante Oeste, ou quando descolam com ventos do
Quadrante Este. De acordo com Machado (2003), a maioria das colisões registadas ocorre
no solo durante a descolagem, sendo que o número de colisões verificado na Pista 28 é
notoriamente superior ao número de colisões ocorridas nas Pistas 10, 11 e 29.

1.3

COLISÕES COM AVES COM AERONAVES – SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

As colisões de aeronaves com aves (birdstrikes) podem ter impactos sérios, devido à
velocidade que as aeronaves atingem. Quando a velocidade duplica a energia da colisão
quadruplica. Adicione-se ainda o facto de que as turbinas são engenhos extremamente
vulneráveis, mesmo a velocidades reduzidas, sendo cada vez mais potentes, o que a par do
aumento do tráfego aéreo tem contribuído para o aumento das ocorrências de birdstrikes
(F.S.F., 1997 in Machado 2003).
A maioria dos birdstrikes ocorre abaixo de 2000 pés (610m) de altitude (CAA, 2002), altitude
a partir da qual a aeronave começa a descer para a pista numa aproximação normal. As
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espécies de médio ou grande porte e/ou as que ocorrem em grandes bandos (e.g. gaivotas,
pombos, patos, etc.) são aquelas que apresentam maior risco para a aviação civil. No
entanto, as espécies aquáticas e costeiras têm vindo a ganhar peso, sobretudo nos
aeroportos localizados junto à costa, como é o caso do Aeroporto de Faro.

Existe uma forte relação entre a massa da ave e o dano causado pela sua colisão com a
aeronave (CAA, 2002 in Machado 2003), os quais passam a ser citados:
- aves de pequeno porte (< 100 g) causam danos em menos de 3% das colisões;
- aves de médio porte (101 – 1000 g) causam danos em cerca de 12% das colisões;
- aves de grande porte (> 1000 g) causam danos em cerca de 23% das colisões.

As espécies com peso superior a 100 g ou que ocorram em bandos são aquelas que
apresentam maior risco de colisão para as aeronaves (Machado 2003). A maioria dos
birdstrikes que ocorrem nos aeroportos envolve uma pequena variedade de espécies,
destacando-se a nível europeu, as gaivotas, os pombos e os corvídeos, geralmente
responsáveis pelo maior número de birdstrikes nos aeroportos europeus e, por isso,
constituem o Grupo Prioritário de controlo (Machado 2003).

1.4

AVALIAÇÃO DO RISCO DE COLISÕES COM AVES NO AEROPORTO DE FARO
(2006-2011)

De acordo com estudos efetuados, as fases com maior número de registo de ocorrências de
birdstrikes no Aeroporto de Faro são a aterragem e a descolagem, com valores muito
próximos das 80 ocorrências (entre Fevereiro 1999 e Setembro 2008) e a aproximação à
pista, com cerca de 30 ocorrências no mesmo período (ANA, 2008).

Figura 4 – Distribuição da ocorrência de birdstrikes registados, por fase de voo (Fevereiro 1999 - Setembro 2008)
(Fonte: AFRAMB in ANA 2008).

Rua da Liberdade Lote 5, Loja 1 3020-112 COIMBRA – NIF: 507104145 - Telef: 239 493 119– geral@sinergiae.pt – www.sinergiaeambiente.pt

Os resultados obtidos no estudo Avaliação do risco de colisões com aves (birdstrikes) no
Aeroporto de Faro (AFRAMB/LM, 2011) revelam que durante o período 2006-2011 os grupos
de aves com os quais ocorreram colisões foram, por ordem decrescente de número de
ocorrências por ano: andorinhas (8,8 de probabilidade), gaivotas (3,8), pardais e pintassilgos
(0,8), garças (0,6), borrelhos e corvos (0,4) águias, alcaravões, cegonhas, corujas, falcões,
flamingos, pernilongos e poupas, todos com 0,2 de probabilidade. O conjunto de ocorrências
com espécies não identificadas atinge os 35,4 de probabilidade de ocorrência por ano.
Deste conjunto apenas 3,6% das colisões apresenta danos, sendo que 2,4% resultam das
colisões com espécies não identificadas, 0,4% com andorinhas, 0,4% com águias e 0,4%
com corvos. O estudo conclui que o risco de colisão dos grupos de aves identificados como
responsáveis por colisões neste aeroporto é muito baixo e considera ser desnecessário a
implementação de ações adicionais para além do normal desempenho da gestão corrente da
avifauna. O plano de gestão da avifauna inclui a gestão de habitats na área do aeroporto e a
aplicação de técnicas de espanto de aves (falcoaria, bioacústica e canhões de gás) (ANA,
2008).
Machado (2003), assinala que para o período de Janeiro 1995 a Maio de 2003 foram
registadas 61 colisões de aves com aeronaves no Aeroporto de Faro, das quais cerca de
49% correspondem a espécies não identificadas. As gaivotas foram responsáveis por 26,2%
das colisões, seguindo-se por ordem decrescente de ocorrências a andorinha (9,8%), o
pombo (4,9), o mocho (3,3%) e espécies como o maçarico, pato-trombeteiro, pato-real,
borrelho-de-coleira-interrompida e pintassilgo como 1,6% das colisões registadas neste
período. De acordo com a mesma autora, 66% destas colisões não apresentaram danos.
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2

METODOLOGIA

Numa primeira fase efetuou-se uma recolha da informação bibliográfica disponível a nível da
avifauna (Equipa Atlas 2008, sítio Aves de Portugal, acedido em 9/2011), que permitiu o
diagnóstico da situação de referência e a listagem das espécies de ocorrência potencial na
área de estudo. Consideraram-se como de ocorrência potencial as espécies de avifauna
referenciadas no Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas 2008) para as
quadrículas UTM 10x10km na qual se insere a área de estudo (29S, PA09 e NA99).
Os trabalhos de campo efetuaram-se em Setembro e Novembro de 2011 e tiveram como
objetivo a identificação das espécies de avifauna que utilizam a área das ETAR de Faro
Nascente e Olhão Poente, locais propostos para a localização do futuro sistema
intermunicipal de interceção e tratamento de águas residuais de Faro e Olhão (Figura 5).
Foram efetuadas 2 campanhas de amostragem que abrangeram o período principal da
migração outonal:
9 a 10 de Setembro de 2011 (8:00-19:00 h);
26 a 27 de Novembro de 2011 (8:00-17:00 h).
Cada campanha consistiu em 2 dias sucessivos de amostragem. Em cada local foi efetuada
uma amostragem de manhã e outra de tarde, em dias alternados. No total efetuaram-se 4
períodos de amostragem em cada localização (Quadro 1).
Quadro 1 – Esquematização das amostragens em cada campanha.

Data

Manhã

Tarde

09.09.2011

ETAR Faro Nascente

ETAR Olhão Poente

10.09.2011

ETAR Olhão Poente

ETAR Faro Nascente

26.11.2011

ETAR Faro Nascente

ETAR Olhão Poente

27.11.2011

ETAR Olhão Poente

ETAR Faro Nascente
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Figura 5 - Delimitação da área de estudo e localização dos pontos de observação de avifauna efectuados.

Os dados recolhidos durante as observações foram:
Data de Observação;
Local de Observação;
Hora da Observação;
Espécie;
Número de indivíduos;
Estimativa de abundância (baixa, média ou alta), de acordo com o número de
indivíduos presentes e as características intrínsecas à espécie (e.g. raridade,
sociabilidade);
Orientação da deslocação, tendo como ponto de referência a zona central da ETAR
(os indivíduos pousados e em voo sem rumo definido ou circulando sobre a área da
ETAR, foram assinalados como Pousado e Errático, respetivamente);
Altura aproximada do voo (baixo – até 20 m de altura; médio – entre 20 e 50 m de
altura, alto – superior a 50 m de altura);

Rua da Liberdade Lote 5, Loja 1 3020-112 COIMBRA – NIF: 507104145 - Telef: 239 493 119– geral@sinergiae.pt – www.sinergiaeambiente.pt

Condições de vento no momento do registo;
A síntese dos dados utilizados na análise é apresentada no Anexo I e a totalidade dos dados
recolhidos no terreno é apresentada no Anexo II.
Numa fase posterior, efetuou-se a cartografia dos movimentos das espécies consideradas
como apresentando maior potencial de risco ou dano. Por padrão, considerou-se um ponto
central em cada ETAR como origem da deslocação e, por se desconhecer a extensão das
deslocações observadas, todas foram marcadas até uma distância máxima de 1000m desse
ponto de observação. Neste exercício apenas foram considerados os registos de bandos que
incluíssem movimentos de deslocação, independentemente da altura do voo e que
representassem bandos ou espécies de porte médio ou grande. Relativamente ao porte
consideraram-se as seguintes tipologias:
- aves de pequeno porte: < 100 g;
- aves de médio porte: entre 101 – 1000 g;
- aves de grande porte: > 1000 g.
Na avaliação do risco de colisão com aviões foram considerados os bandos registados (de
acordo com o número de indivíduos e estimativa de abundância), a direção e altura dos seus
deslocamentos e a possibilidade de interceção das rotas utilizadas pela aviação.
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3

RESULTADOS

No decurso da amostragem efetuada foram identificadas 49 espécies de aves, num total de
157 registos de observações efetuados, cuja listagem completa e pormenorizada é
apresentada nos Anexos ao presente estudo, nomeadamente o Anexo I - Quadro Síntese de
Resultados e o Anexo II – Registos Efetuados por Campanha de Amostragem. Uma é
apresentada No Quadro 2 apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos, com indicação
do local e data, condições de vento predominantes durante o período de observação, número
total de registos efetuados, número total de espécies registadas, número de bandos
assinalados e com registo de deslocações, identificando-se as espécies correspondentes.
Quadro 2 - Quadro síntese de resultados, por data e por local de amostragem.

Data

ETAR Faro Nascente

ETAR Olhão Poente

Vento dominante

09.09.2011

Nulo

Vento dominante

Nulo

Nº de registos

31

Nº de registos

18

Nº de espécies

24

Nº de espécies

13

Nº de bandos

14

Nº de bandos

9

10

Nº de bandos com deslocações

2

Nº de bandos com deslocações
Anas platyrhynchos (2)

Larus ridibundus

Anas strepera

Anas strepera

Phoenicopterus ruber

Larus ridibundus

Columba livia (3)

Recurvirostra avosetta

Himantopus himantopus

Vento dominante

10.09.2011

Este
20

Nº de registos

13

Nº de espécies

17

Nº de espécies

13

Nº de bandos

3

Nº de bandos

6

Nº de bandos com deslocações

1

Nº de bandos com deslocações
Larus ridibundus

Vento dominante

Nordeste

Vento dominante

Nordeste

21

Nº de registos

11

Nº de espécies

18

Nº de espécies

11

Nº de bandos

11

Nº de bandos

6

Nº de bandos com deslocações

3

Nº de bandos com deslocações

2

Larus ridibundus

Larus fuscus

Phalacrocorax carbo

Larus melanocephalus

Vento dominante

Nulo

Vento dominante

Nulo1

Nº de registos

28

Nº de registos

15

Nº de espécies

26

Nº de espécies

14

Nº de bandos

13

Nº de bandos

9

Nº de bandos com deslocações

3

Nº de bandos com deslocações

1

Anas clypeata

Himantopus himantopus

Larus ridibundus

Anas platyrhynchos
1

2

Platalea leucorodia

Nº de registos

Anas strepera

27.11.2011

Este

Nº de registos

Larus michaelis

26.11.2011

Vento dominante

– com brisas esporádicas de Sul.
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3.1

DIVERSIDADE DE ESPÉCIES

No elenco de espécies amostradas, 49 no total, destaca-se, como seria expectável a riqueza
em limícolas, anatídeos e outras aves características de meios aquáticos, como as gaivotas,
as garças e os corvos-marinhos. No elenco assinalam-se 12 espécies protegidas ao abrigo
do Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo A-I) e 20 espécies com estatuto de
conservação desfavorável em Portugal (com estatuto de Vulnerável ou superior), de acordo
com Cabral et al (2005) (Anexo I). Destaca-se a presença de diversas espécies de ocorrência
bastante localizada em Portugal, incluindo o colhereiro (Platalea leucorodia), o patotrombeteiro (Anas clypeata), o zarro-comum (Aythya ferina), o alfaiate (Recuvirostra
avosetta), o pato-branco (Tadorna tadorna), o flamingo (Phoenicopterus ruber) e o ostraceiro
(Haematopus ostralaegus).
Relativamente à diversidade assinalada, a ETAR Faro Nascente apresentou valores
superiores de riqueza específica em todos os períodos de amostragem. No total
identificaram-se 42 espécies neste ponto de amostragem (86% do total), das quais 24 foram
unicamente registadas neste ponto. As espécies exclusivamente assinaladas na ETAR Faro
Nascente incluem diversos anatídeos (e.g. Anas penelope, Anas crecca, Anas acuta, Aythya
ferina), pombo-doméstico (Columba palumbus), cegonha-branca (Ciconia ciconia), garçaboeira (Bubulcus ibis), garça-branca (Egretta garzetta), gaivota-de-pernas-amarelas (Larus
michaelis) e limícolas como a narceja (Gallinago gallinago) e o perna-vermelha (Tringa
totanus).
Na ETAR Olhão Poente registaram-se 25 espécies (apenas 51% do total), das quais 7 foram
exclusivamente observadas neste ponto de amostragem e onde se incluem espécies como o
ostraceiro (Haematopus ostralegus), o alcaravão (Buhrhinus oedicnemus), a gaivota-de-asaescura (Larus fuscus) e limícolas como o fuselo (Limosa lapponica) e a tarambola cinzenta
(Pluvialis squatarola).
Um total de 18 espécies foi registado em ambos pontos de amostragem, incluindo-se neste
grupo, a maioria das espécies mais comuns na área de estudo, incluindo anatídeos (Anas
platyrhynchos, Anas strepera, Anas clypeata), o galeirão (Fulica atra), o corvo-marinho-defaces-brancas (Phalacrocorax carbo), a garça-real (Ardea cinerea), o colhereiro (Platelea
leucorodia) e as gaivotas (Larus ridibundus e Larus melanocephalus).

3.2

ABUNDÂNCIA

Considerando a totalidade dos indivíduos registados no conjunto das campanhas de
amostragem, verifica-se que os anatídeos representam o principal grupo de aves que
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frequenta as ETAR, uma vez que incluem as 3 espécies com maior número de indivíduos
registados, por ordem decrescente Anas strepera, Anas clypeata e Anas platyrhynchos, todos
acima do milhar de registos (Anexo I). Acima da centena de registos assinalaram-se mais 10
espécies, incluindo o galeirão, o guincho (Larus ridibundus), os pilritos (género Calidris), os
anatídeos (Anas acuta e Anas penelope), o colheireiro, o mergulhão-pequeno (Tachybaptus
ruficollis) e o corvo-marinho (Anexo I).
O conjunto dos registos efetuados em cada dia e local de campanha é apresentado no
Anexo II ao presente estudo. Na ETAR de Faro Nascente assinalaram-se os maiores
registos de abundância de indivíduos num só dia de campanha, destacando-se o dia 27-112011, com registo elevado número de indivíduos de diversas espécies de anatídeos: frisada
(Anas strepera) com 1645 indivíduos, pato-trombeteiro (Anas clypeata) com 1087, pato-real
(Anas platyrhynchos), com 735, arrábio (Anas acuta) com 155, piadeira (Anas penelope), com
125, e outras espécies como o galeirão (236) e guincho (230). Na globalidade, os 11 registos
com maior número de indivíduos observados foram todos efetuados no ponto de amostragem
da ETAR Faro Nascente, sugerindo que esta é uma área com maior utilização por parte de
aves aquáticas, comparativamente à ETAR Olhão Poente.
Na ETAR de Olhão Poente as maiores abundâncias correspondem a registos de pequenas
limícolas como Calidris alba (155 indivíduos a 26-11-2011), Charadrius alexandrinus (130
indivíduos, no mesmo dia) e Charadrius hiaticula (70 indivíduos a 27-11-2011). De um modo
geral as contagens revelam, para a maioria das espécies, um número de indivíduos inferior
ao verificado na ETAR Faro Nascente, sendo particularmente visível esse fenómeno nos
anatídeos como a frisada (máximo de 85 em Olhão Poente a 10-09-2011), pato-trombeteiro
(máximo de 37 indivíduos a 27-11-2011), pato-real (máximo de 21 indivíduos a 09-09-2011) e
no galeirão (máximo de 71 indivíduos a 10-09-2011).
A nível dos Anatídeos (patos) destacam-se novamente a frisada, com um máximo de 1645
indivíduos observados num só registo, pato-real com um máximo de 735 indivíduos e patotrombeteiro com um máximo de 600 indivíduos, sendo que todos estes registos ocorreram a
27-01-2011 na ETAR Faro Nascente. A nível dos Larídeos (gaivotas), destaca-se o guincho,
com um máximo de 230 indivíduos observados num único registo (27-01-2011 na ETAR),
sendo que as restantes 3 espécies do género Larus variaram entre máximos de 52 e 10
indivíduos. Os pilritos (Calidris sp.) constituem também um grupo onde se tiveram registos
de abundâncias elevadas, nomeadamente a espécie C. alba, com um máximo de 155
indivíduos registados a 26-11-2011 (ETAR de Olhão Poente). Relativamente a outra espécie
frequente, o galeirão, observou-se um máximo de 236 indivíduos num registo efetuado a 2711-2011 na ETAR Faro Nascente.
Entre as espécies de maior porte, as abundâncias mais elevadas num único registo foram:
colhereiro, 45 indivíduos a 27-11-2011 (ETAR Faro Nascente); flamingo, 45 indivíduos a 09-
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09-2011 (ETAR Faro Nascente); garça-real, 9 indivíduos a 09-09-2011 (ETAR Olhão Poente);
cegonha-branca, 6 indivíduos a 27-11-2011 (ETAR Faro Nascente); corvo-marinho-de-facesbrancas 60 indivíduos a 27-11-2011 (ETAR Faro Nascente).
A nível das espécies com perfil mais terrestre, destacam-se o pombo-doméstico (Columba
livia) por formar bandos (máximo de 150 indivíduos observados num só registo, efetuado a
09-09-2011) e a águia-sapeira ou tartaranhão-ruivo-dos-pauis (Circus aeruginosus) da qual
se observaram 2 indivíduos assinalados numa ocasião (27-11-2011).

3.3

REGISTOS DE BANDOS E MOVIMENTAÇÕES

No conjunto das amostragens efetuadas registou-se um total de 71 bandos, correspondendo
a um conjunto de 26 espécies. Na ETAR Faro Nascente, o número de bandos observados
variou entre um máximo de 14 a 09-09-2011 e um mínimo de 3 a 10-09-2011, tendo-se
registado um total de 41 bandos, o que representa 57% do total registado na amostragem
efetuada. Na ETAR Olhão Poente, o número de bandos observados variou entre um máximo
de 9, em duas ocasiões 09-09-2011 e 27-11-2011 e, um mínimo de 6, também em duas
ocasiões, 10-09-2011 e 26-11-2011. Registou-se um total de 41 bandos, o que representa
57% do total registado na amostragem efetuada.
As principais espécies que formavam os bandos observados são: a frisada (10 bandos), patoreal (8), o guincho (7), o galeirão (6), o perna-longa e o pato-trombeteiro (ambos com 5
bandos). Todas estas espécies foram registadas em ambas as campanhas e em ambas as
ETAR. Além das espécies acima mencionadas pela maior frequência de bandos, destacamse ainda as espécies de médio ou grande porte que também formam bandos, como o pombodoméstico, 3 bandos (ETAR Faro Nascente); o alcaravão e a gaivota-escura, 2 bandos
(ETAR Olhão Poente); o corvo-marinho, 2 bandos (ambas as ETAR); o mergulhão-pequeno,
2 bandos (ETAR Faro Nascente) e ainda a piadeira, o arrábio, o zarro, a gaivota-de-patasamarelas, a gaivota-do-mediterrâneo, a garça-branca, o flamingo, a garça-real e o alfaiate,
todas apenas com 1 bando registado na ETAR Faro Nascente, com exceção da garça-real
(ambas as ETAR) e ostraceiro (apenas na ETAR Olhão Poente). Os bandos apresentam uma
grande variabilidade a nível do número de indivíduos, desde várias centenas em alguns
anatídeos a pequenos grupos com uma dezena ou menos indivíduos em algumas limícolas.
As dimensões dos bandos observados podem ser consultadas no Anexo II.
Para análise das movimentações de bandos apenas se consideraram as deslocações dos
bandos de espécies de grande ou médio porte, que incluem algumas espécies de anatídeos
(pato-trombeteiro, pato-real, frisada), larídeos (guincho e restantes gaivotas), corvo-marinho,
flamingo, colhereiro, alfaiate, perna-longa e pombo-doméstico.
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A dimensão máxima de um bando em deslocação correspondeu a um registo de 487
indivíduos de pato-trombeteiro, ocorrido em 27-11-2011 na ETAR de Faro Nascente,
deslocando-se em direção NE. Com exceção de um bando de pombo-doméstico com cerca
de 150 indivíduos, também observado na ETAR de Faro Nascente, mas a 09-09-2011, a
maioria das observações de bandos de espécies de médio/grande porte apresentam entre 70
a 10 indivíduos.
Relativamente aos anatídeos, verificou-se que as principais movimentações de bandos
ocorreram para o interior da ria formosa, com exceção de uma deslocação para NE, que
inclusivamente poderia ser para a ETAR Olhão Poente (Figura 6). Estas deslocações
apresentam potencial de conflito com rotas de aviação, no entanto a maioria das deslocações
observadas decorreu a baixa altitude, não representando ameaça de birdstrike. Apenas uma
deslocação para SE de pato-real (28 indivíduos) foi registada a uma altitude estimada
superior a 100m, representando um maior risco.

Figura 6 – Orientações dos movimentos dos bandos de anatídeos registados durante as campanhas de
amostragem e potencial conflito com as principais rotas de aviação.

Relativamente às gaivotas, verificaram-se vários movimentos errantes de bandos em redor
das ETAR, bem como algumas deslocações para o interior da Ria Formosa, outras
possivelmente entre as ETAR e uma deslocação de norte para a ETAR de Olhão Poente
(Figura 6). Apenas as deslocações para o interior da Ria Formosa apresentam potencial de
conflito com rotas de aviação, no entanto a maioria das deslocações observadas decorreu a
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baixa/média altitude (abaixo de 100m), não representando ameaça de birdstrike. Apenas uma
deslocação para SW de guincho (20 indivíduos) registada a uma altitude estimada superior a
100m, poderá representar um maior risco. Por outro lado, há a registar a deslocação de um
bando de corvos-marinhos do interior da Ria Formosa para a área de ETAR Faro Nascente,
com cerca de 40 indivíduos a uma altitude média, estimada entre os 20 e 50m, não
representando risco de birdstrike (Figura 7).

Figura 7 – Orientações dos movimentos dos bandos de gaivotas e corvos-marinhos registados durante
as campanhas de amostragem e potencial conflito com as principais rotas de aviação

Relativamente às limícolas de médio porte (e.g. perna-longa e alfaiate) verificaram-se apenas
três movimentos de bandos na ETAR de Faro Nascente, um dos quais direcionados para o
interior da Ria Formosa e outro vindo da Ria Formosa para ETAR. Todos movimentos
observa dos decorreram a baixa altitude (estimativa até 20m), e como tal, com reduzido risco
de birdstrike (Figura 8). Relativamente às limícolas de grande porte há a registar a
deslocação de um bando de flamingos com 45 indivíduos, da ETAR de Faro Nascente em
direção a Faro, a baixa altitude e a deslocação de um bando de colhereiros com 32
indivíduos, da ETAR Olhão Poente para o interior da ria, a uma altitude média, estimada em
volta dos 50m, representando por isso um risco reduzido de birdstrike.
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Figura 8 - Orientações dos movimentos dos bandos de limícolas de médio e grande porte, registados
durante as campanhas de amostragem e potencial conflito com as principais rotas de aviação.

Relativamente aos pombos, verificaram-se apenas três movimentos de bandos na ETAR de
Faro Nascente, dois dos quais direcionados para o interior da Ria Formosa e a uma altitude
estimada em ser acima dos 100 m de altitude, representado por isso um maior risco de
birdstrike (Figura 9).
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Figura 9 - Orientações dos movimentos dos bandos de pombos registados durante as campanhas de
amostragem e potencial conflito com as principais rotas de aviação.

3.4

RELAÇÃO ENTRE AS AVES E O MEIO ENVOLVENTE

A maré parece ter uma grande influência no número de aves que está presentes nas ETAR.
Durante os períodos de maré cheia, verifica-se uma maior abundância de aves no interior das
ETAR relativamente aos períodos de maré vazia. As maiores deslocações registam-se em
pontos intermédios das marés, altura preferencial para as aves fazerem a transição entre
locais. Durante o enchimento, as aves saem do sistema lagunar, deslocando-se para a sua
orla, preferentemente para a zona Norte, incluindo a área das ETAR. Durante o vazamento,
as aves deslocam-se destes locais novamente para o sistema lagunar a Sul. Na área das
ETAR esta deslocação regular poderá aumentar as probabilidades de impacte, uma vez que
intercepta as rotas da aviação em determinadas condições climatéricas. É de salientar que a
maioria das deslocações de, e para a ETAR, decorrem a baixa altitude.
A nova infraestrutura que substituirá as ETAR atualmente existentes (Faro Nascente e Olhão
Poente) terá novas tecnologias e processos de tratamento que a tornam menos atrativa para
a avifauna aquática, principalmente devido à menor dimensão das áreas de acesso aos
efluentes (o projeto não contempla as grandes lagoas de lagunagem atualmente existentes) e
à presença de estruturas rotativas de arejamento, que tendem a afastar a avifauna. É ainda
expectável a desativação das lagoas de ETAR na localização que não seja selecionada,
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inviabilizando o seu uso pela avifauna. Assim, e a priori, é expectável uma redução do
potencial de atração de avifauna atualmente existente na área das ETAR Faro Nascente
e Olhão Poente.
Face à provável redução das condições de habitat favorável nas áreas atualmente ocupadas
pelas lagoas das ETAR, é expectável que a maioria das espécies passe a utilizar outras
áreas com condições semelhantes existentes na envolvente. Essa previsível deslocação de
aves contribuirá para aumentar as concentrações de aves, de modo temporário ou mais
permanente, nos novos locais, onde se incluem algumas áreas na proximidade do Aeroporto
de Faro, como os sapais e salinas do Ramalhete, a envolvente da ETAR de Montenegro e a
Quinta do Ludo (particularmente a nível das aquáticas preferentemente dulçaquícolas como
os anatídeos e ralídeos).
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4

ANÁLISE DE RISCO

Foram consideradas nesta análise todas as espécies de médio e pequeno porte das quais se
registaram bandos e todas as espécies de grande porte assinaladas na área de estudo,
incluindo aquelas que não ocorrem em bando.

4.1

PROBABILIDADE DE COLISÃO

A probabilidade de colisão de cada espécie observada na ETAR foi avaliada em função da
relação entre a altura de voo e orientação do movimento dos bandos (Consultar Anexo II e
Figuras 6 a 9). Para as espécies que não se registaram movimentos de bandos, e apenas
para efeitos desta análise de probabilidade, consideraram-se as deslocações de outras
espécies de um mesmo grupo onde possam ser consideradas (anatídeos, gaivotas, limícolas
de médio porte, limícolas de grande porte). Para auxiliar na inferência da probabilidade de
colisão, utilizaram-se como referência os dados de probabilidade de colisão (nº de
colisões/ano) registados no AFR entre 2006-2010 (AFRAMB/LM 2011) e entre 1995 e 2003
(Machado 2003). As categorias de probabilidade consideradas nestes estudos baseiam-se no
número de colisões por ano (dados do aeroporto): muito alta (>10); alta (3-10); moderada (12,9), baixa (0,3-2,9), muito baixa (0-0,2). É de assinalar que existe um forte desconhecimento
na identificação das aves envolvidas em colisões com aeronaves, sendo que entre 35% e
49% das colisões são atribuídas a Espécies Desconhecidas, devido ao estado em que o
exemplar fica após a colisão (AFRAMB/LM 2011, Machado 2003).
Para os efeitos do presente estudo a probabilidade de colisão foi considerada em função do
potencial de colisão estimado em face da orientação e da altura máxima registada, dos voos
dos bandos. Para tal consideraram-se 3 categorias para o potencial de colisão:
- Reduzido: espécie observada pousada ou com deslocações preferentemente para os
quadrantes NE, N e NW, ou para outras direções, com exceção de S e SW, sempre a baixa
altitude (<20m);
- Médio: espécie com deslocações preferentemente para os quadrantes W ou E, ou com
deslocações para os quadrantes SE, S e SW, a baixa (<20m) ou média altitude (entre 20 e
50m);
- Elevado: espécie com deslocações preferentemente entre os quadrantes SE, S e SW, por
vezes a alta altitude (> 50m);
Em ambas as localizações, Faro Nascente ou Olhão Poente, as deslocações de bandos para
o interior da Ria Formosa, principalmente entre os quadrantes Sudeste a Sudoeste e a uma
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altitude superior a 100m são as que apresentam um maior potencial de ocorrência de colisão,
sendo que esse potencial aumenta com a altitude do voo.
Assinala-se que os resultados obtidos não permitem assim avaliar o risco na forma de uma
probabilidade de colisão, mas apenas de forma relativa a potencialidade de colisão dos
bandos/espécies presentes na área das ETAR Faro Nascente e Olhão Poente. Os dados que
se apresentam permitem apenas identificar as espécies que, potencialmente, poderão
constituir uma maior probabilidade de colisão. No entanto, é de referir mais uma vez que esta
estimativa foi desenvolvida com base nos dados de movimentos de aves atuais e que não
considerou as diferenças entre espécies no que respeita à propensão para a colisão.

Quadro 3 – Aferição da probabilidade de colisão potencial das espécies observadas nas ETAR de Faro
Nascente e Olhão Poente.
Altura de
Grupo
Nome comum

Orientação de
deslocação dos
bandos

voo
máxima
registada
dos

Situação de
Probabilidade

Referência
AFR

de colisão
potencial

bandos
Arrabio

Frisada

Piadeira

Pato-branco

Pato-real

Pato-trombeteiro
Pato-de-cabeça-

Anatídeos

Anatídeos

Anatídeos

Anatídeos

Anatídeos

Anatídeos

Anatídeos

vermelha
Zarro-comum

Pilrito-da-areia

Pilrito-comum
Borrelho-de-coleirainterrompida
Borrelho-grande-decoleira
Alcaravão

Anatídeos

Pequenas
limícolas
Pequenas
limícolas
Pequenas
limícolas
Pequenas
limícolas
Limícolas
médio porte

Pousado

0

Reduzido

W,S

<20

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

-

-

Reduzido

SE, SW, E, W

>50

Elevado

NE

<20

Reduzido

-

-

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

Muito Baixa *
(?)
Muito Baixa *
(?)
Muito Baixa *
(?)
Muito Baixa *
(?)
Muito Baixa *
(?)
Muito Baixa *
(?)
Muito Baixa *
(?)
Muito Baixa *
(?)
-

-

Baixa

Baixa

Muito baixa
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Altura de
Grupo
Nome comum

Orientação de
deslocação dos
bandos

voo
máxima
registada
dos

Situação de
Probabilidade

Referência
AFR

de colisão
potencial

bandos
Ostraceiro

Perna-longa

Alfaiate

Limícolas
médio porte
Limícolas de
médio porte
Limícolas
médio porte

Garça-branca-

Limícolas

pequena

médio porte

Garça-cinzenta

Flamingo

Colhereiro

Cegonha-branca
Gaivota-de-asa-

Limícolas de
grande porte
Limícolas de
grande porte
Limícolas de
grande porte
Limícolas de
grande porte
Gaivotas

escura
Gaivota-do-

Gaivotas

mediterrâneo
Gaivota-de-patas-

Gaivotas

amarelas
Guincho
Pombo-das-rochas

Gaivotas

Pombos

(doméstico)
Corvo-marinho-de-

Outras

faces-brancas
Mergulhão-pequeno

Galeirão

Ralídeos

Ralídeos

Pousado

0

Reduzido

W,S

<20

Médio

N

<20

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

W

<20

Médio

Pousado, S

50

Médio

-

-

Reduzido

E, W

50

Médio

SW

<20

Médio

SW

50

Médio

Erráticos, S, SW

>50

-

Muito baixa

-

Baixa

Baixa

Muito baixa

-

Muito baixa
(?)
Alta
(?)
Alta
(?)
Alta
(?)
Alta

Elevado

N, SE, S

>50

Elevado

N

<20

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

Pousado

0

Reduzido

(?)
Muito Baixa *

-

-

-

(?) – os estudos indicam apenas o grupo de espécies, sem individualizar a espécie exata. * - Dados apenas
referentes ao período 1995-2003, sem registos mais recentes referentes a estas espécies.

Pela análise do Quadro 3, as espécies presentes na área das ETAR Faro Nascente e Olhão
Poente com maior potencial para ocorrência de colisão com aeronaves são o pato-real, o
guincho e o pombo-das-rochas (potencial de colisão elevado), todas elas com histórico de
birdstrikes no AFR, sendo que o guincho, incluído no grupo “gaivotas”, é considerado uma
espécie de Alta probabilidade de colisão de acordo com o histórico recente de birdstrikes no
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AFR. Destacam-se ainda espécies como o perna-longa, o flamingo, o colhereiro e as
restantes espécies de gaivotas, cujas deslocações para o interior da Ria Formosa podem
cruzar com as rotas de descolagem dos aviões, pois ainda que no decurso dos trabalhos de
campo não tenham sido registadas deslocações acima dos 50m de altitude, é possível que
estas possam ocorrer, representando como tal um potencial de colisão a considerar.
Algumas aves de pequeno porte como as andorinhas, andorinhões e outras insectívoras,
utilizam reconhecidamente a área da ETAR para se alimentarem dos insetos que aqui se
desenvolvem e das quais existe registo histórico de birdstrikes no AFR (AFRAMB/LM 2011,
Machado 2003), não foram registadas por se tratarem fundamentalmente de migradoras
primaveris, pelo que provavelmente já se encontravam ausentes do território nacional nos
períodos em que decorreu a amostragem.
É de assinalar que, de acordo com o relatório de Avaliação de Riscos de Birdstrikes no
Aeroporto de Faro (AFR) entre 2006-2010 (AFRAMB/LM 2011), o risco de colisões de aves
no AFR é considerado muito baixo.

4.2

AVALIAÇÃO DO RISCO DE COLISÕES SUSCETÍVEIS DE CAUSAR DANOS NAS
AERONAVES

De acordo com o relatório da Civil Aviation Autorithy (2002), existe uma forte relação entre a
massa da ave e os danos causado pela sua colisão com a aeronave os quais passam a ser
citados:
- aves de pequeno porte (< 100 g) causam danos em menos de 3% das colisões;
- aves de médio porte (101 – 1000 g) causam danos em cerca de 12% das colisões;
- aves de grande porte (> 1000 g) causam danos em cerca de 23% das colisões.
Para auxiliar na inferência do potencial de dano causado, utilizaram-se como referência os
dados de severidade de colisão (nº de colisões com danos/ano) registados no AFR entre
2006-2010 (AFRAMB/LM 2011). As categorias de severidade consideradas neste estudo
baseiam-se no número de colisões com danos por ano: muito alta (>20%); alta (10-20%);
moderada (6-9,9%), baixa (2-5,9%), muito baixa (0-1,9%).
Para efeitos do presente estudo, na avaliação do risco de colisões suscetíveis de causar
danos nas aeronaves, foi considerada a relação entre a dimensão máxima dos bandos
observados, o porte das espécies e a probabilidade de colisão estimada no ponto anterior.
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Assim consideraram-se 3 categorias para o risco de colisão suscetível de dano:
- Reduzido: espécie de pequeno porte, com bandos menores de 100 indivíduos com média
ou elevada probabilidade de colisão ou, se maiores do que 100 indivíduos, com reduzida
probabilidade de colisão, espécies de médio porte, que não formem bandos e com
probabilidade de colisão reduzida.
- Moderado: espécie de pequeno porte com bandos entre 100 e 500 indivíduos, com média
ou elevada probabilidade de colisão; espécie de médio porte, com bandos até 100 indivíduos
com probabilidade de colisão média ou elevada ou acima desse valor com, probabilidade de
colisão reduzida, ou espécies de grande porte que não formem bandos, com risco com
probabilidade de colisão reduzida ou médio.
- Elevado: espécie de pequeno porte com bandos acima de 500 indivíduos, com média ou
elevada probabilidade de colisão; espécie de médio porte com bandos com mais de 100
indivíduos com probabilidade de colisão média ou elevada, ou espécies de grande porte, que
formem bandos e com risco com probabilidade de colisão média ou elevada.

Quadro 4 – Aferição do potencial de dano causado por colisões das espécies observadas nas ETAR de
Faro Nascente e Olhão Poente.
Nome comum

Arrabio

Frisada

Piadeira

Pato-branco

Pato-real

Pato-trombeteiro
Pato-de-cabeça-

Grupo

Anatídeos

Anatídeos

Anatídeos

Anatídeos

Pilrito-da-areia

Pilrito-comum
Borrelho-de-coleirainterrompida

de colisão
potencial

médio

155

Reduzido

Moderado

médio

1645

Reduzido

Moderado

médio

125

Reduzido

Moderado

Grande

(2)

Reduzido

Moderado

grande

735

Elevado

Elevado

600

Reduzido

Moderado

grande

(23)

Reduzido

Moderado

médio

55

Reduzido

Moderado

pequeno

155

Reduzido

Reduzido

25

Reduzido

Reduzido

130

Reduzido

Reduzido

grande

Anatídeos

Pequenas
limícolas
Pequenas
limícolas
Pequenas
limícolas

Risco de

máxima

Anatídeos

Anatídeos

Probabilidade

dos bandos

Anatídeos

vermelha
Zarro-comum

Porte

Dimensão

pequeno
pequeno

danos
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Situação de
Referência
AFR
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Muito baixa

Nome comum

Grupo

Borrelho-grande-de-

Pequenas

coleira

limícolas

Alcaravão

Ostraceiro

Perna-longa

Alfaiate
Garça-brancapequena
Garça-cinzenta

Flamingo

Colhereiro

Cegonha-branca
Gaivota-de-asa-

Limícolas
médio porte
Limícolas de
médio porte

Limícolas
médio porte
Limícolas de
grande porte
Limícolas de
grande porte
Limícolas de
grande porte

Gaivotas

Pombo-das-rochas

Galeirão

Reduzido

25

Reduzido

Moderado

médio

11

Reduzido

Moderado

médio

20

Médio

Moderado

9

Reduzido

Moderado

60

Reduzido

Moderado

médio

médio
médio

grande

Gaivotas

Moderado

Médio

Elevado

grande

45

Médio

Elevado

grande

(6)

Reduzido

Moderado

médio

17

Médio

Moderado

médio

52

10

Médio

Médio

Moderado

Elevado

230

Elevado

Elevado

150

Elevado

Elevado

grande

60

Reduzido

Moderado

médio

53

Reduzido

Moderado

236

Reduzido

Moderado

médio

Ralídeos

Reduzido

45

Pombos

Outras

(9)

danos

grande

grande

faces-brancas
Mergulhão-pequeno

Reduzido

Gaivotas

(doméstico)
Corvo-marinho-de-

70

pequeno

médio

amarelas
Guincho

potencial

Gaivotas

mediterrâneo
Gaivota-de-patas-

de colisão

Limícolas de
grande porte

Risco de

máxima

Limícolas
médio porte

Probabilidade

dos bandos

Limícolas
médio porte

escura
Gaivota-do-

Porte

Dimensão

Ralídeos
médio

Situação de
Referência
AFR
Muito baixa

Muito baixa

-

Muito baixa

-

Muito baixa
(?)
Muito baixa
(?)
Muito baixa

-

Muito baixa

Muito baixa
(?)
Muito baixa
(?)
Muito baixa
(?)
Muito baixa
(?)
-

-

-

-

Entre parêntesis, indica-se o número máximo de indivíduos observados num único registo, na ausência de registos
de bandos; (?) – os estudos indicam apenas o grupo de espécies, sem individualizar a espécie exata.

O maior número de bandos verificou-se na ETAR de Faro Nascente (total de 41 bandos),
sendo também a localização onde se registaram os bandos com maior número de indivíduos
(Quadro 2). Estas duas observações aliadas à maior proximidade desta localização
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relativamente ao Aeroporto de Faro sugerem que esta localização é mais suscetível a
ocorrências de colisões com potencial de causar danos nas aeronaves. Da análise do
Quadro 4 constata-se que as espécies consideradas na análise com maior risco de colisões
suscetíveis de causar danos nas aeronaves são o pato-real, o pombo, o flamingo, o
colheireiro, a gaivota-de-patas-amarelas e o guincho, no entanto o historial de birdstrikes
recentes no ARF (AFRAMB/LM 2011) indica que o risco de severidade dos danos causados
por estas espécies é muito baixo ou mesmo inexistente.
A maioria das espécies consideradas nesta análise (64%) apresenta um risco moderado de
causar danos, incluindo algumas espécies com bandos de grandes dimensões (e.g. frisada,
pato-trombeteiro, galeirão), mas para as quais não existe um padrão de deslocações que
entre em conflito com as rotas da aviação, nem registos de birdstrikes recentes no ARF.
Também algumas espécies de grande porte como a cegonha e a garça-branca são
consideradas como apresentando potencial moderado para causar danos, uma vez que não
foram observados bandos e o historial de birdstrikes recentes no ARF indica que o risco de
severidade dos danos causados por estas espécies é muito baixo (AFRAMB/LM 2011).

4.3

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERDA DE ATRATIVIDADE NA NOVA ETAR

Face à provável redução das condições de atratividade de avifauna nas áreas atualmente
ocupadas pelas lagoas das ETAR Faro Nascente e Olhão Poente, é verosímil que outras
áreas da Ria Formosa passem a apresentar uma maior procura e concentração de diferentes
espécies de aves, incluindo locais com maior proximidade ao Aeroporto de Faro.
Apesar de não haver dados que o confirmem, este fenómeno poderá contribuir para
aumentar a probabilidade de ocorrência de colisões com aeronaves no Aeroporto de Faro.
De modo a minimizar esta possibilidade, sugere-se que uma das lagoas de ETAR atualmente
existentes possa ser mantida, na localização que não seja escolhida. A ETAR Olhão Poente
é aquela que melhor poderia cumprir este papel, uma vez que se localiza a maior distância
do Aeroporto de Faro.
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CONCLUSÕES

No conjunto das campanhas de amostragem registaram-se 49 espécies de aves,
destacando-se como esperado, a riqueza em limícolas, anatídeos e outras aves
características de meios aquáticos, como as gaivotas, as garças e os corvos-marinhos.
A ETAR Faro Nascente apresentou valores de riqueza específica superiores à ETAR Olhão
Poente em todos os períodos de amostragem, registando-se aqui também o maior número de
bandos (41) e os bandos com maior número de indivíduos. Estas observações aliadas à
maior proximidade desta localização relativamente ao Aeroporto de Faro sugerem que esta
localização é mais suscetível a ocorrências de colisões. Em ambas as localizações das
ETAR, as deslocações de bandos para o interior da Ria Formosa, principalmente entre os
quadrantes Sudeste a Sudoeste e a uma altitude superior a 100m são as que apresentam um
maior potencial de ocorrência de colisão, sendo que esse potencial aumenta com a altitude
do voo
Relativamente ao potencial de ocorrência de colisões, as espécies com maior potencial para
ocorrência de colisão com aeronaves são o pato-real, o pombo, o guincho e o pombo-dasrochas (potencial de colisão elevado), todas elas com histórico de birdstrikes no AFR, sendo
que o guincho é considerado uma espécie de alta probabilidade de colisão, de acordo com o
histórico recente de birdstrikes no AFR. Relativamente ao risco de colisões suscetíveis de
causar danos nas aeronaves, a maioria das espécies consideradas nesta análise (64%)
apresenta um risco moderado de causar danos, sendo que apenas 5 espécies foram
consideradas como apresentando um risco elevado (pato-real, flamingo, colheireiro, gaivotade-patas-amarelas e guincho), ainda que, de acordo com o historial de birdstrikes recentes
no ARF o risco de severidade dos danos causados por estas espécies seja muito baixo ou
mesmo inexistente, como no caso do pato-real.
A nova ETAR terá menor potencial de atração de avifauna do que as ETAR atualmente
existentes, pelo que, logo à partida é expectável uma redução do potencial de atração de
aves que se verifica atualmente nestes locais. Apesar de não haver dados que o confirmem,
poderá ocorrer um aumento de concertação de aves em áreas mais próximas do aeroporto,
aumentando deste modo a probabilidade de ocorrência de colisões com aeronaves. De modo
a minimizar esta possibilidade, propõe-se que seja mantida uma das lagoas de ETAR
atualmente existentes, sugerindo-se a ETAR Olhão Poente.
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Nome Comum

Nome Científico

Estatuto de
Conservação
(Cabral et al. 2005)

Estatuto de
Proteção (D.L. N.º
49/2005)

Maçarico-das-rochas

Actitis hypoleucos

VU

--

Arrabio

Anas acuta

LC

D

Pato-trombeteiro

Anas clypeata

EN/LC

D

grande

Marrequinho

Anas crecca

LC

D

Piadeira

Anas penelope

LC

D

Pato-real

Anas platyrhynchos

LC

D

Orientação de
deslocação dos
bandos

Altura de voo
máxima
registada dos
bandos

0

--

--

1

Pousado

0

1217

4

NE

20

35

36

0

--

--

125

132

1

Pousado

0

735

1143

8

SE, SW, E, W

>50

Fenologia

Nº de campanhas
em que foi
registado

Locais de
Observação

Nº de registos

pequeno

Rep/Vis

2

Faro, Olhão

5

médio

Vis

1

Faro

1

Res/Vis

2

Faro, Olhão

5

600

médio

Vis

1

Faro

2

médio

Vis

1

Faro

1

grande

Res/Vis

2

Faro, Olhão

12

Porte

Total de
indivíduos
assinalados

Nº de bandos

9

22

155

155

Abundância
máxima registada

Frisada

Anas strepera

VU/NT

D

médio

Res/Vis

2

Faro, Olhão

10

1645

3373

10

W,S

20

Garça-cinzenta

Ardea cinerea

LC

--

grande

Res/Vis

2

Faro, Olhão

4

9

25

0

Pousado

0

Rola-do-mar

Arenaria interpres

LC

--

médio

Vis

2

Faro, Olhão

2

4

6

0

--

--

Zarro-comum

Aythya ferina

EN/VU

D

médio

Res/Vis

2

Faro

3

55

86

1

Pousado

0

--

médio

Res

2

Faro

2

1

2

0

--

--

1

25

46

2

Pousado

0

6

155

273

2

Pousado

0

2

25

27

1

Pousado

0
--

Garça-boieira

Bubulcus ibis

LC

Alcaravão

Burhinus oedicnemus

VU

Pilrito-da-areia

Calidris alba

LC

Pilrito-comum

Calidris alpina

LC

Pilrito-de-bico-comprido

Calidris ferruginea

Borrelho-de-coleira-interrompida

A-I

médio

Res/Vis

2

Olhão

--

pequeno

Vis

2

Faro, Olhão

--

pequeno

Vis

1

Faro, Olhão

VU

--

pequeno

Vis

1

Olhão

1

2

2

0

--

--

pequeno

Rep/Vis

2

Faro, Olhão

5

130

164

2

Pousado

0

1

1

1

0

--

--

Charadrius alexandrinus

LC

Borrelho-pequeno-de-coleira

Charadrius dubius

LC

--

pequeno

Rep

1

Faro

Borrelho-grande-de-coleira

Charadrius hiaticula

LC

--

pequeno

Vis

2

Faro, Olhão

3

70

74

1

Pousado

0

Gaivina-preta

Chlidonias niger

NA

A-I

pequeno

Vis

1

Faro

1

11

11

0

--

--

A-I

grande

MigRep/Res

1

Faro

2

6

7

0

--

--

Res/Vis

2

Faro

2

2

3

0

--

--

1

150

250

3

N, SE, S

>50

Cegonha-branca

Ciconia ciconia

LC

Tartaranhão-ruivo-dos-pauis

Circus aeruginosus

VU

Pombo-das-rochas (doméstico)

Columba livia

DD

Garça-branca-pequena

Egretta garzetta

LC

Galeirão

Fulica atra

LC

Narceja

Gallinago gallinago

A-I

médio

D

médio

Res

1

Faro

A-I

médio

Res

2

Faro

3

60

66

1

Pousado

0

6

236

641

6

Pousado

0

2

3

0

--

--

D

médio

Res/Vis

2

Faro, Olhão

CR/LC

D

médio

Rep/Vis

2

Faro

2

Galinha-de-água

Gallinula chloropus

LC

D

médio

Res

2

Faro, Olhão

6

5

15

0

--

--

Ostraceiro

Haematopus ostralegus

RE/NT

--

médio

Rep/Vis

1

Olhão

1

11

11

1

Pousado

0

Perna-longa

Himantopus himantopus

LC

A-I

médio

Rep

2

Faro, Olhão

7

20

96

6

W,S

20

--

médio

Rep/Vis

2

Olhão

1

17

33

2

E, W

50

5

52

70

1

SW

20

1

10

10

1

SW

50

10

230

466

7

Erráticos, S, SW

>50

Gaivota-de-asa-escura

Larus fuscus

VU/LC

Gaivota-do-mediterrâneo

Larus melanocephalus

LC

Gaivota-de-patas-amarelas

Larus michaelis

LC

Guincho

Larus ridibundus

LC

A-I

médio

Vis

2

Faro, Olhão

--

grande

Res

1

Faro

--

médio

Vis

2

Faro, Olhão

Fuselo

Limosa lapponica

LC

A-I

médio

Vis

1

Olhão

1

3

3

0

--

--

Maçarico-de-bico-direito

Limosa limosa

LC

--

médio

Vis

1

Faro, Olhão

4

15

37

0

--

--

Pato-de-cabeça-vermelha

Netta rufina

EN/NT

--

grande

Res/Vis

1

Faro

2

23

29

0

--

--

--

grande

Vis

2

Faro, Olhão

4

60

103

2

N

20

1

1

1

0

--

--

Corvo-marinho-de-faces-brancas

Phalacrocorax carbo

LC

Combatente

Philomachus pugnax

EN

Flamingo

Phoenicopterus ruber

--

médio

Vis

1

Faro

RE/VU

A-I

grande

Rep/Vis

2

Faro

4

45

72

1

W

20

A-I

grande

MigRep/Vis

2

Faro, Olhão

5

45

131

4

Pousado, S

50

1

7

7

0

--

--

1

5

7

0

--

--

1

9

9

1

N

20

1

1

1

0

--

--

Colhereiro

Platalea leucorodia

VU/NT

Tarabola-cinzenta

Pluvialis squatarola

LC

Mergulhão-de-pescoço-preto

Podiceps nigricollis

NT

Alfaiate

Recuvirostra avosetta

NT/LC

Andorinha-do-mar-comum

Sterna hirundo

EN

Mergulhão-pequeno

Tachybaptus ruficollis

Pato-branco

Tadorna tadorna

--

médio

Vis

1

Olhão

--

médio

Vis

2

Faro

A-I

médio

Rep/Vis

1

Faro

A-I

médio

MigRep

1

Faro

LC

--

médio

Res

2

Faro

3

53

129

2

Pousado

0

NA

--

grande

Res/Vis

2

Faro

2

1

2

0

--

--
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Nome Comum

Nome Científico

Estatuto de
Conservação
(Cabral et al. 2005)

Perna-verde

Tringa nebularia

VU

Bique-bique

Tringa ochropus

NT

Perna-vermelha

Tringa totanus

Abibe

Vanellus vanellus

Estatuto de
Proteção (D.L. N.º
49/2005)
--

Porte

médio

Fenologia

Nº de campanhas
em que foi
registado

Locais de
Observação

Vis

2

Olhão

Nº de registos

Abundância
máxima registada

Total de
indivíduos
assinalados

Nº de bandos

Orientação de
deslocação dos
bandos

Altura de voo
máxima
registada dos
bandos

1

1

1

0

--

--

1

1

1

0

--

--

--

pequeno

Vis

1

Faro

CR/LC

--

médio

Rep/Vis

1

Faro

2

6

7

0

--

--

LC

--

médio

Vis

1

Faro

1

1

1

0

--

--

9007

71

Totais

149
Faro
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24

Olhão

7

Faro, Olhão

17

ANEXO II – Registos efetuados por campanha de amostragem
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09-09-2011
ETAR FARO NASCENTE
Número de
indivíduos

Deslocação

Espécie
Actitis hypoleucos

9

Pousado

Anas platyrhynchos

6

Anas platyrhynchos
Anas platyrhynchos

Abundancia

Vento
dominante

Hora

baixa

nulo

8:05

W

baixa

nulo

8:30

média

alto

16

W-E

alta

nulo

9:20

baixa

baixo

21

SW

alta

nulo

8:35

alta

alto

Anas platyrhynchos

80

Pousado

alta

nulo

8:25

-

baixo

Anas strepera

35

W

alta

nulo

8:50

baixa

baixo

Altura
de voo

Perigo/coli
são
baixo

Anas strepera

504

Pousado

alta

nulo

8:40

-

baixo

Arenaria interpres

2

W

baixa

nulo

8:55

baixa

baixo

Bubulcus ibis

1

N

baixa

nulo

8:20

baixa

baixo

Charadrius alexandrinus

1

Pousado

baixa

nulo

9:00

-

baixo

Charadrius dubius

1

Pousado

baixa

nulo

8:15

-

baixo

Charadrius hiaticula

1

W

baixa

nulo

9:10

baixa

baixo

Chlidonias niger

11

Erráticos

baixa

nulo

8:55

baixa

baixo

Circus aeruginosus

1

E

baixa

nulo

8:05

baixa

baixo

Columba livia

45

S

alta

nulo

10:20

alta

alto

Columba livia

55

SE

alta

nulo

9:25

alta

alto

Columba livia

150

N

alta

nulo

8:30

média

médio

Egretta garzetta

4

E

baixa

nulo

8:00

baixa

baixo

Fulica atra

110

Pousado

alta

nulo

8:35

-

baixo

Gallinago gallinago

2

SW

baixa

nulo

9:05

alta

alta

Gallinula chloropus

4

Pousado

baixa

nulo

9:00

-

baixa

Himantopus himantopus

2

Pousado

baixa

nulo

8:30

-

baixo

Himantopus himantopus

15

W

média

nulo

9:25

baixa

baixo

Larus ridibundus

30

S

alta

nulo

8:15

média

médio

Philomachus pugnax

1

W

baixa

nulo

10:00

baixa

baixo

Phoenicopterus ruber

45

W

média

nulo

8:45

baixa

baixo

Poediceps nigricollis

5

Pousado

baixa

nulo

10:10

-

baixo

Recuvirostra avosetta

9

N

média

nulo

10:05

baixa

baixo

Tachybaptus ruficollis

53

Pousado

média

nulo

10:10

-

baixo

Tringa totanus

6

N

baixa

nulo

8:40

baixa

baixo

Vanellus vanellus

1

Pousado

baixa

nulo

8:15

-

baixo

Número de
indivíduos

Deslocação

Abundancia

Espécie

Vento
dominante

Hora

Altura
de voo

Perigo/coli
são

Actitis hypoleucos

3

Pousado

baixa

nulo

14:50

-

baixo

Anas platyrhynchos

3

SE

baixa

nulo

17:00

baixa

baixo

Anas platyrhynchos

21

Pousado

alta

nulo

15:55

-

baixo

Anas strepera

17

Pousado

média

nulo

14:35

-

baixo

Anas strepera

20

S

média

nulo

18:10

baixa

baixo

Ardea cinerea

9

Pousado

média

nulo

15:45

-

baixo

ETAR OLHÃO POENTE
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Burhinus oedicnemus

25

Pousado

alta

nulo

15:35

-

baixo

Calidris alba

5

W

baixa

nulo

16:10

baixa

baixo

Charadrius alexandrinus

1

Pousado

baixa

nulo

14:45

-

baixo

Fulica atra

19

Pousado

média

nulo

15:50

-

baixo

Gallinula chloropus

1

Pousado

baixa

nulo

15:00

-

baixa

Himantopus himantopus

17

Pousado

alta

nulo

14:30

-

baixo

Larus fuscus

1

Pousado

baixa

nulo

15:25

-

baixo

Larus ridibundus

2

SE

baixa

nulo

16:00

baixa

baixo

Larus ridibundus

7

Erráticos

baixa

nulo

16:19

baixa

baixo

Larus ridibundus

8

Pousado

baixa

nulo

15:15

-

baixo

Larus ridibundus

20

SW

alta

nulo

18:00

alta

médio

Platelea leucorodia

32

Pousado

média

nulo

15:20

-

baixo

Número de
indivíduos

Deslocação

Abundancia

Espécie

Vento
dominante

Hora

Altura
de voo

Perigo/coli
são

Anas platyrhynchos

150

Pousado

alta

este

12:15

-

baixo

Ardea cinerea

5

Pousado

baixa

este

12:35

-

baixo

Aythya ferina

1

Pousado

baixa

este

13:00

-

baixo

Calidris alba

4

W

baixa

este

15:10

baixa

baixo

Calidris alpina

2

E

baixa

este

15:35

baixa

baixo

Charadrius alexandrinus

2

Pousado

baixa

este

16:00

-

baixo

10-09-2011
ETAR FARO NASCENTE

Egretta garzetta

2

Pousado

baixa

este

15:45

-

baixo

Gallinula chloropus

2

Pousado

baixa

este

15:25

-

baixa

Himantopus himantopus

20

Pousado

média

este

15:00

-

baixo

Larus melanocephalus

1

Pousado

baixa

este

13:05

-

baixo

Larus melanocephalus

7

N

baixa

este

14:45

média

baixo

Larus michaelis

10

SW

média

este

12:00

média

alto

Limosa limosa

6

E

baixa

este

16:20

baixa

baixo

Limosa limosa

15

W

baixa

este

13:15

média

médio

Limosa limosa

15

W

baixa

este

14:20

baixa

baixa

Phalacrocorax carbo

2

Pousado

baixa

este

12:25

-

baixo

Phoenicopterus ruber

20

Pousado

baixa

este

14:30

-

baixo

Platelea leucorodia

39

Pousado

baixa

nulo

12:40

-

baixo

Tadorna tadorna

1

Pousado

baixa

este

12:45

-

baixo

Tringa totanus

1

Pousado

baixa

este

16:10

-

baixo
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ETAR OLHÃO POENTE
Número de
indivíduos

Deslocação

Espécie
Actitis hypoleucos

2

Pousado

Anas clypeata

3

Pousado

Anas platyrhynchos

2

Anas strepera

Abundancia

Vento
dominante

Hora

baixa

este

10:15

baixo

baixa

este

8:20

baixo

S

baixa

este

9:05

85

Pousado

alta

este

8:00

baixo

Burhinus oedicnemus

13

Pousado

média

este

9:40

baixo

Calidris alba

1

Pousado

baixa

este

10:00

baixo

Fulica atra

71

Pousado

alta

este

8:15

baixo

Gallinula chloropus

1

Pousado

baixa

este

9:35

baixa

Himantopus himantopus

19

Pousado

alta

este

08.25

Larus ridibundus

50

Erráticos

alta

este

9:30

Limosa limosa

1

Pousado

baixa

este

9:45

Platelea leucorodia

13

S

média

este

9:00

Tringa nebularia

1

Pousado

baixa

este

8:00
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Altura
de voo

baixa

Perigo/coli
são

médio

baixo
baixa

baixo
baixa

média

médio
baixo

26-11-2011
ETAR FARO NASCENTE
Número de
indivíduos

Deslocação

Espécie
Anas clypeata

90

Pousado

Anas crecca

1

Abundancia

Vento
dominante

Hora

alta

NE

8:40

E

baixa

NE

10:30

baixa

baixo

média

baixo

Altura
de voo

Perigo/coli
são
baixo

Anas penelope

7

W

baixa

NE

9:50

Anas platyrhynchos

77

Pousado

alta

NE

9:00

Anas strepera

70

S

alta

NE

8:50

Anas strepera

437

Pousado

alta

NE

8:35

baixo

Anas strepera

475

Pousado

alta

NE

9:00

baixo

Aythya ferina

55

Pousado

média

NE

8:40

baixo

Ciconia ciconia

1

Pousado

baixa

NE

10:40

baixo

Fulica atra

170

Pousado

alta

NE

8:30

baixo

Larus melanocephalus

3

Erráticos

baixa

NE

10:20

Larus ridibundus

40

Pousado

alta

NE

8:35

Larus ridibundus

69

Erráticos

alta

NE

8:30

Netta rufina

6

Pousado

baixa

NE

9:25

baixo

baixo
baixa

baixa

baixo

baixo
baixo

baixa

baixo

Phalacrocorax carbo

40

N

média

NE

9:45

baixo

Phoenicopterus ruber

5

Pousado

baixa

NE

10:15

baixo

Platelea leucorodia

2

E

baixa

NE

9:55

Sterna hirundo

1

Pousado

baixa

NE

8:45

baixo

Tachybaptus ruficollis

40

Pousado

média

NE

9:10

baixo

Tadorna tadorna

1

Pousado

baixa

NE

9:40

baixo

Tringa ochropus

1

N-NE

baixa

NE

8:40

baixa

baixo

Número de
indivíduos

Deslocação

Abundancia

Vento
dominante

Hora

Altura
de voo

Perigo/coli
são

baixa

baixo

baixa

baixo

ETAR OLHÃO POENTE
Espécie
Arenaria interpres

4

S

baixa

NE

15:10

Calidris alba

155

Pousado

alta

NE

14:50

baixo

Calidris alpina

25

Pousado

média

NE

15:20

baixo

Calidris ferruginea

2

Pousado

baixa

NE

16:40

baixo

Charadrius alexandrinus

130

Pousado

alta

NE

14:20

baixo

Haematopus ostralegus

11

Pousado

média

NE

14:40

baixo

Larus fuscus

17

E

média

NE

16:00

média

médio

Larus melanocephalus

52

S

alta

NE

14:00

baixa

baixo

Limosa lapponica

3

SE

baixa

NE

16:30

baixa

baixo

Phalacrocorax carbo

1

S

baixa

NE

17:00

baixa

baixo

Pluvialis squatarola

7

SW

baixa

NE

14:50

média

baixo
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27-11-2011
ETAR FARO NASCENTE
Número de
indivíduos

Deslocação

Espécie
Actitis hypoleucos

6

Pousado

Anas acuta

155

Anas clypeata
Anas clypeata

Abundancia

Vento
dominante

Hora

baixa

nulo

14:20

baixo

Pousado

média

nulo

16:50

baixo

487

NE

alta

nulo

13:40

600

Pousado

alta

nulo

13:55

Anas crecca

35

N

baixa

nulo

13:00

Anas penelope

125

Pousado

alta

sul

16:45

Altura
de voo

baixa

Perigo/coli
são

baixo
baixo

baixa

baixo
baixo

Anas platyrhynchos

28

SE

alta

nulo

16:30

Anas platyrhynchos

735

Pousado

alta

nulo

16:40

alta

baixo

Anas strepera

1645

Pousado

alta

nulo

17:00

baixo

Ardea cinerea

8

Pousado

baixa

nulo

17:15

baixo
baixa

alto

Aythya ferina

30

S

baixa

nulo

13:45

Bubulcus ibis

1

Pousado

baixa

nulo

14:40

baixo

Charadrius hiaticula

3

Pousado

baixa

nulo

16:10

baixo

Ciconia ciconia

6

Pousado

baixa

nulo

17:15

baixo

Circus aeruginosus

2

Erráticos

baixa

nulo

13:10

Egretta garzetta

60

Pousado

média

nulo

14:10

baixo

Fulica atra

236

Pousado

alta

nulo

15:10

baixo

Gallinago gallinago

1

S

baixa

nulo

15:30

média

média

baixo

baixo

baixo

Gallinula chloropus

5

Pousado

baixa

nulo

15:25

Himantopus himantopus

13

S

média

nulo

15:00

baixa

Larus melanocephalus

7

Pousado

baixa

nulo

17:10

baixo

Larus ridibundus

230

Pousado

alta

nulo

14:00

baixo

baixa

baixo

Netta rufina

23

Pousado

baixa

nulo

17:05

baixo

Phalacrocorax carbo

60

Pousado

média

nulo

17:05

baixo

Phoenicopterus ruber

2

Pousado

baixa

nulo

14:35

baixo

Platelea leucorodia

45

Pousado

média

nulo

16:55

baixo

Poediceps nigricollis

2

Pousado

baixa

nulo

16:20

baixo

Tachybaptus ruficollis

36

Pousado

baixa

nulo

16:40

baixo

Número de
indivíduos

Deslocação

Abundancia

Vento
dominante

Hora

Altura
de voo

Perigo/coli
são

baixa

baixo

ETAR OLHÃO POENTE
Espécie
Actitis hypoleucos

2

N

baixa

nulo

12:25

Anas clypeata

37

Pousado

média

nulo

10:30

baixo

Anas platyrhynchos

4

Pousado

baixa

nulo

9:30

baixo

Anas strepera

85

Pousado

alta

nulo

9:25

baixo

Ardea cinerea

3

W

baixa

nulo

12:20

Burhinus oedicnemus

8

Pousado

baixa

nulo

9:10

Calidris alba

8

E

baixa

nulo

10:00

Calidris alba

100

Pousado

alta

nulo

11:30

baixo

Charadrius alexandrinus

30

Pousado

alta

nulo

12:10

baixa
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média

alto
baixo

baixa

baixo

Charadrius hiaticula

70

Pousado

alta

nulo

10:45

baixo

Fulica atra

35

Pousado

média

nulo

11:10

baixo

Gallinula chloropus

2

Pousado

baixa

nulo

10:15

baixa

Himantopus himantopus

10

Pousado

média

nulo

10:40

baixo

Larus fuscus

15

W

média

nulo

9:20

baixa

baixa

Larus ridibundus

10

Erráticos

média

nulo

9:00

baixa

baixo
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Medições ruído

Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Interceptor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro/Olhão
- Medições Ruído

Resultados das Medições Realizadas
Apresentam-se assim de seguida os ensaios acústicos, realizados em dois dias distintos: dia
19/09/2011 e dia 20/09/2011.
As medições foram efectuadas durante um período de tempo (20 minutos) considerado
adequado para caracterizar o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído
ambiente exterior, sendo estas realizadas nos períodos diurno, entardecer e nocturno.
Subsistema de tratamento de águas residuais de Faro Nascente


Condições Ambientais

Condições Ambientais – Dia 19/09/2011
As medições de ruído ambiente foram realizadas no dia 19/09/2011, com condições
meteorológicas onde pontuou a ausência de pluviosidade e céu nublado.
Quadro 1– Condições meteorológicas no dia 19/09/2011

Ponto

Período das medições
(horas)

Diurno (início 12:45; fim 13:05 h)
Ponto (x)

Entardecer (início 21:00; fim 21:20 h)
Nocturno (início 00:30; fim 00:50 h)

Condições

Condições

Condições

meteorológicas

meteorológicas

meteorológicas

(diurno)

(entardecer)

(nocturno)

Temperatura

Temperatura

Temperatura

(29ºC)

(22ºC)

(21ºC)

Céu limpo

Céu limpo

Céu limpo

Vento fraco

Vento fraco

Vento fraco

Condições Ambientais – Dia 20/09/2011
As medições de ruído ambiente foram realizadas no dia 20/09/2011, com condições
meteorológicas onde pontuou a ausência de pluviosidade e céu nublado.
Quadro 2 – Condições meteorológicas no dia 20/09/2011

Ponto

Ponto
(x)

Período das medições
(horas)

Diurno (início 13:15; fim 13:35h)
Entardecer (início 21:00; fim 21;20h)
Nocturno (início 00:55; fim 01:15h)

Condições

Condições

Condições

meteorológicas

meteorológicas

meteorológicas

(diurno)

(entardecer)

(nocturno)

Temperatura

Temperatura

Temperatura

(26ºC)

(20ºC)

(22ºC)

Céu limpo

Céu limpo

Céu limpo

Vento fraco

Vento fraco

Vento fraco

Descrição da fonte e ruídos analisados
Descrição da fonte e ruídos analisados – Dia 19/09/2011
Apresentam-se as descrições das situações registadas do ruído avaliado no quadro seguinte.
Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.
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Quadro 3 – Descrição do ruído avaliado Dia 19/09/2011
Descrição do ruído avaliado
Períodos de
referência

Período Diurno

Período Entardecer

Ruído resultante da ETAR

Ruído resultante da ETAR com

Ruído resultante da ETAR

com fontes de ruído em

fontes de ruído em

com fontes de ruído em

funcionamento

funcionamento

funcionamento

Ruído de tráfego
Ruído

automóvel (reduzido) na

Ambiente

via envolvente

(Ponto x)

Período Nocturno

Ruído de tráfego automóvel

Ruído de tráfego automóvel

(muito reduzido) na via

(reduzido) na via envolvente
Ruído gerado pelo tráfego

Ruído gerado pelo tráfego

aéreo existente na região

aéreo existente na região

envolvente
Ruído gerado pelo tráfego aéreo
existente na região

Grilos

Passagem de comboios

Grilos

Cães a ladrar

Cães a ladrar

Cães a ladrar

Descrição da fonte e ruídos analisados - Dia 20/09/2011
Apresentam-se as descrições das situações registadas do ruído avaliado no quadro seguinte.
Quadro 4 - Descrição do ruído avaliado Dia 20/09/2011
Descrição do ruído avaliado
Períodos de
referência

Período Diurno
Ruído resultante da
ETAR com fontes de

Período Entardecer
Ruído resultante da ETAR
com fontes de ruído em

ruído em funcionamento
Ruído de tráfego
Ruído
Ambiente
(Ponto y)

automóvel (reduzido) na

funcionamento
Ruído de tráfego automóvel
(reduzido) na via envolvente

via envolvente
Ruído gerado pelo

Período Nocturno

Ruído resultante da ETAR com
fontes de ruído em
funcionamento
Ruído de tráfego automóvel

Ruído gerado pelo tráfego

(muito reduzido) na via

aéreo existente na região

envolvente

Passagem de comboios

Grilos

Grilos

Cães a ladrar

tráfego aéreo existente
na região
Passagem de comboios
Cães a ladrar



Cães a ladrar

Registos das medições efectuadas

Apresentam-se os registos obtidos nas páginas seguintes.
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Registos das medições efectuadas - Dia 19/09/2011

LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

40,85

55,79

33,29

47,72

50,72

Figura 1 – Ponto de medição (x) Diurno

LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

48,03

53,97

44,25

50,5

52,12

Figura 2 – Ponto de medição (x) Entardecer
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LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

46,44

51,97

43,63

48,69

49,97

Figura 3 – Ponto de medição (x) Nocturno

Registos das medições efectuadas - Dia 20/09/2011

LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

38,5

49,21

33,4

43,56

46,62

Figura 4 – Ponto de medição (y) Diurno
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LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

46,98

52,36

42,78

49,11

50,22

Figura 5 – Ponto de medição (y) Entardecer

LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

46,1

55,47

41,89

48,14

49,19

Figura 6 – Ponto de medição (y) Nocturno



Medições

Apresentam-se de seguida os valores de ruído ambiente registados nos dois dias distintos
(19/09/2011 e 20/09/2011). Tendo por base os resultados das medições realizadas,
apresenta-se os parâmetros caracterizadores dos ruídos avaliados, a utilizar para efeitos de
verificação de conformidade legal.
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Quadro 5 - Valores de ruído ambiente

P

Período Diurno

Período Entardecer

Período Nocturno

(ETAR com fontes de ruído

(ETAR com fontes de ruído

(ETAR com fontes de ruído

em funcionamento)

em funcionamento)

em funcionamento)

19/09/2011

20/09/2011

19/09/2011

20/09/2011

19/09/2011

20/09/2011

Ponto (x)

Ponto (y)

Ponto (x)

Ponto (y)

Ponto (x)

Ponto (y)

13

13

3

3

8

8

40,85

38,5

48,03

46,98

46,44

46,1

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

---

---

3150

3150

---

---

Não

Não

Não

Não

Não

Não

0

0

3

3

0

0

40,85

38,5

51,03

49,98

46,44

46,1

Duração do
período de
referência
(horas)
Ruído
Ambiente –
LAeq dB(A)
Ruído Tonal?
(K1)
Frequência
em que a
tonalidade foi
Ruído Ambiente

verificada
(Hz)
Ruído
Impulsivo?
(K2)
Correcções a
aplicar devido
às
características
tonais e/ou
impulsivas
detectadas
(K1+K2)
Nível de
Avaliação do
ruído
ambiente
(LAr,T) dB(A)
Nota:
O tratamento dos dados para a avaliação dos impactes e análise da conformidade legal
relativa ao nível sonoro médio de longa duração e Critério de incomodidade é apresentado no
capítulo da avaliação de impactes.
Inexistência de dados (- -).
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Subsistema de tratamento de águas residuais de Olhão Poente


Condições Ambientais

Condições Ambientais – Dia 19/09/2011
As medições de ruído ambiente foram realizadas no dia 19/09/2011, com condições
meteorológicas onde pontuou a ausência de pluviosidade e céu nublado.
Quadro 6 - Condições meteorológicas no dia 19/09/2011

Ponto

Período das medições
(horas)

Diurno (início 12:45; fim 13:05 h)
Ponto (y)

Entardecer (início 21:00; fim 21:20 h)
Nocturno (início 00:30; fim 00:50 h)

Condições

Condições

Condições

meteorológicas

meteorológicas

meteorológicas

(diurno)

(entardecer)

(nocturno)

Temperatura

Temperatura

Temperatura

(30ºC)

(20ºC)

(19ºC)

Céu limpo

Céu limpo

Céu limpo

Vento fraco

Vento fraco

Vento fraco

Condições Ambientais – Dia 20/09/2011
As medições de ruído ambiente foram realizadas no dia 20/09/2011, com condições
meteorológicas onde pontuou a ausência de pluviosidade e céu nublado.
Quadro 7 - Condições meteorológicas no dia 20/09/2011

Ponto

Período das medições
(horas)

Diurno (início 13:15; fim 13:35h)
Ponto (y)

Entardecer (início 21:00; fim 21;20h)
Nocturno (início 00:55; fim 01:15h)



Condições

Condições

Condições

meteorológicas

meteorológicas

meteorológicas

(diurno)

(entardecer)

(nocturno)

Temperatura

Temperatura

Temperatura

(28ºC)

(22ºC)

(19ºC)

Céu limpo

Céu limpo

Céu limpo

Vento fraco

Vento fraco

Vento fraco

Descrição da fonte e ruídos analisados

Descrição da fonte e ruídos analisados – Dia 19/09/2011
Apresentam-se as descrições das situações registadas do ruído avaliado no quadro seguinte.

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.
Fevereiro 2013

8

Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Interceptor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro/Olhão
- Medições Ruído

Quadro 8 - Descrição do ruído avaliado Dia 19/09/2011
Descrição do ruído avaliado
Períodos de
referência

Período Diurno

Período Entardecer

Período Nocturno

Ruído resultante da ETAR com
fontes de ruído em
funcionamento

Ruído resultante da ETAR

Ruído de tráfego automóvel

com fontes de ruído em

(muito reduzido) na via

funcionamento

ETAR com fontes

envolvente
Ruído Ambiente
(Ponto x)

Ruído resultante da

Ruído de tráfego

Ruído gerado pelo tráfego aéreo

automóvel (muito

existente na região

reduzido) na via
envolvente

Passagem de comboios

Grilos

Ruído proveniente de uma
oficina localizada perto das

de ruído em
funcionamento
Grilos
Cães a ladrar

Cães a ladrar

imediações da ETAR.
Cães a ladrar

Descrição da fonte e ruídos analisados - Dia 20/09/2011
Apresentam-se as descrições das situações registadas do ruído avaliado no quadro seguinte.
Quadro 9 - Descrição do ruído avaliado Dia 20/09/2011
Descrição do ruído avaliado
Períodos de
referência

Período Diurno

Período Entardecer

Período Nocturno

Ruído resultante da ETAR
com fontes de ruído em
funcionamento
Ruído

Ruído de tráfego automóvel

Ambiente

(muito reduzido) na via

(Ponto y)

envolvente
Ruído gerado pelo tráfego

Ruído resultante da ETAR com
fontes de ruído em
funcionamento
Grilos

Ruído resultante da
ETAR com fontes de
ruído em
funcionamento
Grilos

aéreo existente na região
Cães a ladrar
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Registos das medições efectuadas

Apresentam-se os registos obtidos nas páginas seguintes.
Registos das medições efectuadas - Dia 19/09/2011

LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

43,9

55,03

37,34

50,31

52,98

Figura 7 - Ponto de medição (x) Diurno

LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

49,16

63,66

45,01

54,11

58,29

Figura 8 - Ponto de medição (x) Entardecer
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LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

46,01

55,3

41,4

48,02

49,91

Figura 9 - Ponto de medição (x) Nocturno

Registos das medições efectuadas - Dia 20/09/2011

LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

43,92

57,24

37,16

48,46

50,91

Figura 10 - Ponto de medição (y) Diurno
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LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

50,44

52,57

48,4

52,17

53,66

Figura 11 - Ponto de medição (y) Entardecer

LAeq [dB]

LASmax [dB]

LASmin [dB]

LAFTeq [dB]

LAITeq [dB]

47,11

59,14

41,86

51,53

54,5

Figura 12 - Ponto de medição (y) Nocturno



Medições

Apresentam-se de seguida os valores de ruído ambiente registados nos dois dias distintos
(19/09/2011 e 20/09/2011). Tendo por base os resultados das medições realizadas,
apresenta-se os parâmetros caracterizadores dos ruídos avaliados, a utilizar para efeitos de
verificação de conformidade legal.
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Quadro 10 - Valores de ruído ambiente

P

Período Diurno

Período Entardecer

Período Nocturno

(ETAR com fontes de ruído

(ETAR com fontes de ruído

(ETAR com fontes de ruído

em funcionamento)

em funcionamento)

em funcionamento)

19/09/2011

20/09/2011

19/09/2011

20/09/2011

19/09/2011

20/09/2011

Ponto (x)

Ponto (y)

Ponto (x)

Ponto (y)

Ponto (x)

Ponto (y)

13

13

3

3

8

8

43,9

43,92

49,16

50,44

46,01

47,11

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

---

---

3150

3150

---

---

Não

Não

Não

Não

Não

Não

0

0

3

3

0

0

38,1

43,92

52,16

53,44

46,01

47,11

Duração do
período de
referência
(horas)
Ruído
Ambiente –
LAeq dB(A)
Ruído Tonal?
(K1)
Frequência
em que a
tonalidade foi
Ruído Ambiente

verificada
(Hz)
Ruído
Impulsivo?
(K2)
Correcções a
aplicar devido
às
características
tonais e/ou
impulsivas
detectadas
(K1+K2)
Nível de
Avaliação do
ruído
ambiente
(LAr,T) dB(A)
Nota:
O tratamento dos dados para a avaliação dos impactes e análise da conformidade legal
relativa ao Nível sonoro médio de longa duração e Critério de incomodidade é apresentado no
capítulo da avaliação de impactes.
Inexistência de dados (- -)
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FICHA TÉCNICA
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Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas
Residuais de Faro e Olhão

Fase

Estudo de Impacte Ambiental

Concelhos (freguesias)

Faro (Sé); Olhão (Pechão).

Processo DGPC

2004/1(753)

Autoria do EIA

EMERITA, Empresa Portuguesa de Arqueologia
Autores: André Pereira*, Mário Monteiro* e João Carlos Caninas**.
Pesquisa documental: André Pereira.

Equipa

Trabalho de Campo: André Pereira, Mário Monteiro e João Carlos
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Fotografia: André Pereira e Mário Monteiro.
Relatório: André Pereira, Mário Monteiro e João Carlos Caninas.
*Arqueólogo.
**Mestre em Arqueologia.

Data de execução

Dezembro de 2011.
Área de Estudo (AE) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA):
corresponde a um polígono envolvendo a área de incidência directa
e indirecta e à zona envolvente tal como se definem seguidamente.

Área de estudo

Área de incidência do projecto (AI): corresponde à área de
incidência directa e indirecta, consistindo num corredor de 100 m de
largura centrado no eixo do traçado do sistema interceptor; esta
área foi objecto de pesquisa documental e de prospecção
sistemática.
Zona Envolvente (ZE): zona circundante da AI considerada até 150
m de distância do limite daquela área; esta área foi objecto de
pesquisa documental.

André Pereira
Arqueólogo coordenador
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ABREVIATURAS
AE - Área de Estudo
AI – Área de Incidência directa e indirecta do projecto
AI-A – Área de Incidência directa e indirecta da solução proposta A para o projecto
AI-B – Área de Incidência directa e indirecta da solução proposta B para o projecto
CGP – Carta Geológica de Portugal
CMP – Carta Militar de Portugal
CMF – Câmara Municipal de Faro
CMO – Câmara Municipal de Olhão
DGPC – Direcção-Geral do Património Cultural
EIA - Estudo de Impacte Ambiental
IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Km – quilómetro
m – metro
n.º - número
Oc. - Ocorrência
PBHRA – Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve
PDM – Plano Director Municipal
PNRF – Parque Natural da Ria Formosa
POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira
SIG – Sistema de Informação Geográfica
ZE – Zona Envolvente da área de incidência do projecto
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SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Introdução
A Ria Formosa é um sapal situado na costa algarvia, que se estende pelos concelhos
de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, que tem a sua largura
máxima junto à cidade de Faro (cerca de 6 km) e variações que nos seus extremos, a
Oeste e a Este, atingem algumas centenas de metros. A norte, em toda a extensão, o
fim da laguna não tem uma delimitação precisa, uma vez que é recortada por salinas,
pequenas praias arenosas, por terra firme, agricultável e por linhas de água doce que
nela desaguam (como são os casos do rio Seco e da Ribeira de Bela Mandil).
Localizada na unidade de paisagem do Algarve Litoral ou Baixo Algarve (Ribeiro;
Lautensach; Daveau, 1987), ou da Ria Formosa (Brito, 2005), a área de estudo do
Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e
Olhão está situada no Parque Natural da Ria Formosa, em Área de Reserva Ecológica
Nacional. Aqui, predominam a Sul os Solonchacks, solos ligados à existência de
toalhas de água salgada e, a Norte, Fluviossolos, solos formados por depósitos fluviais
recentes.

Figura 1 - Localização Geral do Projecto e da Área de Estudo
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Figura 2 - Localização da Área de Estudo e Projecto sobre Carta Militar de Portugal
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Do ponto de vista geológico, a área de estudo do Projecto situa-se, a Sul, sobre
aluviões e sapais, indiferenciados, do Holocénico; a Norte, para além de aluviões, nas
áreas de Gional e Joinal, ocorrem areias e cascalheiras do Plio-Plistocénico,
pertencentes à Formação de Ludo, anteriormente denominada de “Areias de FaroQuarteira” (CGP 1:50.000, 2006; MANUPELLA et al, 2007).
Administrativamente, a área do Projecto localiza-se nos concelhos de Faro e Olhão,
freguesias da Sé e Pechão, respectivamente, pertencentes ao distrito de Faro, incluido
na folha 611 da Carta Militar de Portugal 1:25.000 (Fig. 1 e 2).
A empresa proponente do Projecto em análise é a Águas do Algarve, S.A., cabendo à
IPA, Inovação em Projectos e Ambiente, a execução do EIA.
As intervenções a realizar consistem na desactivação das actuais ETAR de Faro
Nascente e de Olhão Poente, conducente à construção de uma nova instalação de
tratamento (ETAR de Faro/Olhão) e do respectivo sistema interceptor. A localização da
nova, ou novas infraestruturas de tratamento, que se situará no local das existentes,
não cabe no âmbito deste estudo por não envolver afectações do solo ou subsolo.
Preconiza-se que a solução A de transporte de água residual seja implantada em valas
ao longo das estradas e caminhos municipais, de modo a facilitar o acesso às infraestruturas, tanto para a sua construção em fase de obra, como para a sua manutenção
em fase de exploração.
Na solução B, a Sul da linha de caminho-de-ferro, prevê-se, sempre que possível, que
a conduta elevatória seja implantada em caminhos secundários ou em terrenos
privados.

Figura 3 - Localização da Área de Incidência do Projecto sobre Fotografia Aérea

O layout fornecido pelo cliente especifica os elementos constituintes do Projecto, sobre
extracto da CMP na escala 1:25.000 (Fig. 2) e sobre fotografia aérea, (Fig. 3), dos
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quais interessam ao descritor os dois traçados alternativos da conduta a instalar, por se
prever envolverem afectação do solo e subsolo.

Metodologia
Como âmbito de caracterização do descritor Património consideraram-se achados
(isolados ou dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios toponímicos, topográficos ou de outro tipo -, de natureza arqueológica, arquitectónica e
etnológica, independentemente do seu estatuto de protecção ou valor cultural. Estes
dados são denominados, de forma abreviada, como ocorrências.
A metodologia seguida teve como guia a Circular do Instituto Português de Arqueologia
de 10 de Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”.
A área de estudo (AE) do descritor é o conjunto territorial formado pela área de
incidência (AI) do Projecto e por uma zona de enquadramento (ZE), consistindo num
corredor de 400 m centrado no eixo da conduta a instalar. A AI (directa e indirecta)
corresponde a um corredor de 100 m centrado no eixo da conduta, com dois traçados
alternativos para o transporte de água residual afluente (a Norte, a hipótese A prevê
que parte do traçado - na zona junto a Olhão - se desenvolva a Sul da linha de caminho
de ferro, a uma cota bastante próxima do nível médio da água do mar e junto às
salinas; a solução B apresenta a menor extensão de condutas, no entanto
desenvolvendo-se inteiramente a sul da linha de caminho de ferro, em parte junto às
salinas existentes). A ZE corresponde a uma faixa envolvente da AI até 150 m de
distância para o exterior dos limites desta última.
A caracterização do descritor Património Cultural foi constituída com base numa
pesquisa documental aplicada à AE do descritor e na prospecção sistemática da AI do
Projecto (soluções alternativas propostas A e B), com reconhecimento das ocorrências
pré-existentes.
As ocorrências identificadas na pesquisa documental que estão localizadas na ZE
servem para caracterizar o património cultural conhecido e o potencial arqueológico da
AE, não tendo sido sujeitas a reconhecimento.
As ocorrências foram assinaladas na cartografia militar à escala 1:25.000 (Fig. 4). As
respectivas coordenadas (rectangulares) obtiveram-se em campo com GPS manual no
datum WGS84, tendo sido posteriormente convertidas para o datum Lisboa no Utilitário
– Transformação de Coordenadas existente no site do Instituto Geográfico do Exército
(http://www.igeoe.pt/utilitarios/coordenadas/trans.aspx).
A sua caracterização, em ficha individual (Anexo 2) foi efectuada com base no
preenchimento de diversos itens, entre os quais merecem destaque os seguintes: a
referência (número de identificação, comum às varias formas de representação
utilizadas – fichas descritivas, quadros, mapas); o topónimo (nome do sítio onde se
situa, que pode ter origem em informantes locais, na cartografia, na bibliografia ou
outras fontes de informação; no caso da origem cartográfica convencionou-se adoptar
o topónimo mais próximo, mesmo que esteja afastado centenas de metros do local da
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ocorrência); a tipologia (que traduz a funcionalidade original da ocorrência, embora
possa assumir também carácter descritivo); a cronologia (uma aproximação à época ou
épocas de construção e/ou utilização da ocorrência); o estatuto (indica se a ocorrência
está classificada ou inventariado, ao abrigo da legislação sectorial, ou se está
salvaguardada por condicionantes de ordenamento do território); a categoria (a
qualificação, não exclusiva, como património arqueológico e como património
arquitectónico e etnológico); o valor cultural (traduz uma hierarquização estabelecida
no âmbito deste Relatório, que é independente da prevalência de um estatuto de
protecção); outros.
As ocorrências identificadas na Pesquisa Documental estão caracterizadas de forma
resumida no Quadro 1 e com maior detalhe no Anexo 1. As ocorrências identificadas
no trabalho de campo encontram-se caracterizadas também de forma resumida no
Quadro 2 e em pormenor no Anexo 2.
O zonamento da AI (visibilidade do solo) está cartografado na Fig. 5 e descrito no
Anexo 3.
Os números de referência utilizados nos quadros correspondem às localizações
cartografadas na Figuras utilizadas.
Pesquisa Documental
Realizou-se uma pesquisa documental prévia de modo a identificar as ocorrências de
interesse cultural conhecidas na AE.
Os dados arqueológicos têm como fonte geral o inventário de sítios arqueológicos
(Endovélico) da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), através do sítio do
Portal do Arqueólogo (www.arqueologia.igespar.pt) e respectivo SIG fornecido pela
Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo e os dados fornecidos pela Câmara
Municipal d Faro. O património cultural registado no Endovélico e na Câmara Municipal
de Faro tem o estatuto de protecção correspondente à sua inclusão em inventário
público.
Na base de dados da DGPC referente ao património imóvel (Classificado e Em Vias de
Classificação) não se obteve conhecimento de património cultural com estatuto de
protecção.
Mediante a consulta dos Planos Directores Municipais (PDM) de Faro e Olhão
complementou-se o estatuto de protecção do património cultural que constitui o
descritor.
De modo a complementar a informação contida nos nas fontes acima identificadas,
recorreu-se a bibliografia arqueológica, às bases de dados de organismos públicos com
tutela sobre o Património Cultural, nomeadamente o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU), a cartografia geológica (CGP) e a cartografia militar
(CMP).
Nesta fase identificaram-se 5 ocorrências na AE, localizando-se três na AI do Projecto
(Oc. 1, 2 e 3), e duas na ZE do Projecto (Oc. 4 e 5).
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Na AI não se encontram referenciados imóveis classificados ou em vias de
classificação. No entanto, com o estatuto de protecção correspondente à sua inclusão
em planos de ordenamento do território, encontra-se a Oc. 3, Moinho do Caliços, em
PDM e POOC.
Na ZE não se encontram referenciados imóveis classificados ou em vias de
classificação. No entanto, com o estatuto de protecção correspondente à sua inclusão
em planos de ordenamento do território, encontra-se a Oc. 5, Torrejão Velho, uilla
romana, em PDM, POOC e PBHRA.
Da análise fisiográfica e topográfica, salienta-se o topónimo Torrejão, localizado a Este
da AE, que sugere a existência de vestígios de construção antigos, e deverá estar
relacionado com a uilla romana do Torrejão Velho, correspondente à Oc. 5.
Quadro 1. Síntese da Pesquisa Documental
Fontes de
informação

Resultados

Base de dados online com Lista de
imóveis
classificados (DGPC)

Nesta base de dados não se obtiveram as informações referentes a
património imóvel classificado.

Bases de dados online de sítios
arqueológicos
(DGPC, Endovélico)

Na base de dados Endovélico obtiveram-se as descrições dos sítios
georreferenciados fornecidos pela Divisão de Inventário, Documentação e
Arquivo da DGPC, designadamente para as Oc. 2 e 5.

Base de dados online com Inventário
do Património
Imóvel (IHRU)

Identificou-se uma ocorrência nesta base de dados (Oc. 1), localizada na
AI do Projecto.

Bibliografia

A bibliografia consultada não acrescenta novas ocorrências na AE,
servindo para complementar a informação destas.
Carta Geológica de Portugal (CGP): assinala a Oc. 3.

Cartografia

Carta Militar de Portugal (CMP): assinala o património construído
correspondente às Oc. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
O topónimo Torrejão sugere vestígios de construção antigos,
provavelmente relacionados com a Oc. 5, uilla romana do Torrejão Velho.
PDM Faro (1995): não contém informação relevante para o descritor
património cultural da AE.

Planos

PDM Olhão (1997): assinala as Oc. 3 e 5 como relevantes para o descritor
património cultural na AE.
POOC: assinala as Oc. 3 e 5 como relevantes para o descritor património
cultural na AE.
PBHRA: assinala a Oc. 5 como relevante para o descritor património
cultural na AE.

Relatórios

Não foram consultados relatórios relevantes para o descritor património
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Fontes de
informação

Resultados
cultural na AE.
CMF: Solicitaram-se informações ao Eng.º José Macário Correia,
presidente da Câmara Municipal de Faro, tendo sido enviado pelo Dr.
Marco António Lopes, responsável pela Divisão de Museus, Arqueologia e
Restauro, do Departamento de Cultura da autarquia, informação referente
à localização e caracterização da Oc. 4.

Entidades

CMO: Solicitaram-se informações ao Eng.º Francisco José Fernandes
Leal, presidente da Câmara Municipal de Olhão, não tendo, até à data,
sido fornecidos esclarecimentos acerca de património arqueológico e
arquitectónico referente à AE por parte da autarquia.
DGPC: solicitaram-se informações à Dra. Sofia Gomes, da Divisão de
Inventário, Documentação e Arquivo da DGPC de Lisboa, tendo sido
prontamente fornecida cartografia e dados referentes ao património
arqueológico geo-referenciado conhecido na AE, designadamente, Oc. 2 e
5.

Investigadores

Sítios da Internet

Não foram consultados investigadores relevantes para o descritor
património cultural na AE.
CMF: Não acrescenta novas ocorrências na AE, servindo apenas para
complementar a informação destas.
CMO: Não acrescenta novas ocorrências na AE, servindo apenas para
complementar a informação destas.

Súmula Histórica: Faro e Olhão
“Os primeiros marcos históricos da cidade de Faro remontam ao século IV a.C., ao
período da colonização fenícia do Mediterrâneo Ocidental. Seu nome de então era
Ossonoba, sendo um dos mais importantes centros urbanos da região sul de Portugal e
entreposto comercial baseado na troca de produtos agrícolas, peixe e minérios. Entre
os séculos II a.C. e VIII d.C., a cidade, este sob domínio Romano e Visigodo, vindo a
ser conquistada pelos Mouros em 713. Durante a ocupação árabe o nome Ossonoba
prevaleceu, desaparecendo apenas no séc. IX, dando lugar a Santa Maria do Ocidente.
No séc. XI a cidade passa a designar-se Santa Maria Ibn Harun. Capital de um efémero
principado independente no séc. IX, a cidade é fortificada com uma cintura de muralhas
e o nome de Ossonoba começa a ser substituído pelo de Santa Maria, a que mais
tarde se junta a designação de Harune, que deu origem a Faro. Na sequência da
independência de Portugal, em 1143, o primeiro Rei de Portugal, D. Afonso Henriques
e os seus sucessores iniciam a expansão do país para sul, reconquistando os
territórios ocupados pelos Mouros. Depois da conquista por D. Afonso III, em 1249, os
portugueses designaram a cidade por Santa Maria de Faaron ou Santa Maria de
Faaram.
Nos séculos seguintes, Faro tornou-se uma cidade próspera devido à sua posição
geográfica, ao seu porto seguro e à exploração e comércio de sal e de produtos
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agrícolas do interior algarvio, trocas comerciais que foram incrementadas com os
Descobrimentos Portugueses. No séc. XIV a comunidade Judaica começa a ganhar
importância na cidade. Uma das suas figuras mais relevantes foi o tipógrafo Samuel
Gacon, responsável pela impressão do Pentateuco em Hebraico, sendo o primeiro livro
impresso em Portugal no ano de 1487. A comunidade de Faro foi sempre uma das
mais distintas da região algarvia e das mais notáveis do País, contando com muitos
artesãos e muita gente empreendedora.
A manifesta prosperidade dos judeus farenses no séc. XV é interrompida pelo Édito
emitido por D. Manuel I, em Dezembro de 1496, no qual os expulsa de Portugal, caso
não se convertessem ao catolicismo. Assim, oficialmente, e só neste sentido, deixaram
de existir judeus em Portugal, o que, como é óbvio, também aconteceu em Faro. No
local onde estava implantada a judiaria, na Vila Adentro, foi erigido o Convento de
Nossa Senhora da Assunção com o patrocínio da Rainha D. Leonor, esposa de D.
Manuel I. Este Monarca promoveu, em 1499, uma profunda alteração urbanística com
a criação de novos equipamentos na cidade - um Hospital, a Igreja do Espírito Santo
(Igreja da Misericórdia), a Alfândega e um Açougue - fora das alcaçarias e junto ao
litoral. Em 1540, D. João III eleva Faro a cidade e, em 1577, a sede do bispado do
Algarve é transferida de Silves. Em 1596 o saque e o incêndio provocados pelas tropas
inglesas lideradas pelo Conde de Essex, danificaram muralhas e igrejas, provocando
elevados danos patrimoniais e materiais na cidade. Os séculos XVII e XVIII são um
período de expansão para Faro, cercada por uma nova cintura de muralhas, durante o
período da Guerra da Restauração (1640/1668), que abrangia a área edificada e
terrenos de cultura, num vasto semicírculo frente à Ria Formosa.
Em 1 de novembro de 1755, a cidade de Lisboa é arruinada por um Grande Terramoto
que devido à sua intensidade provocou, igualmente, estragos em outras cidades do
país, sobretudo no Algarve. A cidade de Faro sofreu danos generalizados no
património eclesiástico, desde igrejas, conventos até o próprio Paço Episcopal. As
muralhas, o castelo com as suas torres e baluartes, os quartéis, o corpo da guarda,
armazéns, o edifício da alfândega, a cadeia, os conventos de S. Francisco e o de Santa
Clara, foram destruídos e arruinados. Até finais do séc. XIX, a cidade manteve-se
dentro dos limites da Cerca Seiscentista. O seu crescimento gradual sofre um maior
ímpeto nas últimas décadas.” (in http://www.cm-faro.pt).
“Olhão teve, desde tempos pré-históricos, indícios de povoamento que atestam a
ocupação deste território. A mais antiga referência escrita a este lugar designa-o, em
1378, como lugar a que chamam Olham. A barra à mão e a existência de água
abundante teriam sido fatores decisivos para que alguns pescadores, no início do
século XVII, se começassem a fixar na praia de Olhão. O povoado desenvolve-se
contrariando a vontade das autoridades de Faro, a cujo termo pertencia. Para esse
crescimento beneficia, a partir de meados do século XVII, da proteção da Fortaleza de
S. Lourenço que, embora precária, vigiava a entrada da barra e dissuadia os ataques
dos corsários. O incremento da pesca costeira e do alto mar, assim como das trocas
comerciais, provoca um grande surto populacional e, em 1695, os moradores deste
lugar requerem ao Bispo a desanexação da freguesia de Quelfes, pelo que foi então
criada a Freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Olhão. Aquando da ocupação
francesa do Algarve, em 1808, surge em Olhão, a 16 de junho, um espontâneo e
genuíno levantamento popular contra os abusos dos invasores. Esta revolta culmina
com a expulsão dos franceses do lugar de Olhão e, por impulso, de todo o Algarve. No
mês seguinte, embarcam para o Brasil 17 homens de Olhão no Caíque “Bom Sucesso”,
com a missão de levar à Corte da Colónia a novidade da expulsão. A referida tripulação
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levara uma missiva, extra-oficial, na qual estava descrita a audaciosa atitude que os
olhanenses tomaram nessa revolta. A recompensa traduziu-se num Alvará com força
de Lei, com que o Príncipe-Regente resolve distinguir Olhão, e os seus habitantes,
passando de lugar a Vila e ordenando que “se denomine Vila de Olhão da
Restauração”.
A passagem a Vila implicava a criação de um novo Concelho, dotado de autonomia
local, o que só aconteceria em 1826. Nesse ano, é erigida a Câmara de Olhão criandose, para o efeito, o lugar de Juiz de Fora que, então, presidia à Vereação. Em 1835, a
freguesia de Moncarapacho passou a fazer parte do Termo de Olhão e, no ano
seguinte, a Câmara tomou posse das freguesias de Olhão, Quelfes, Pechão e parte da
freguesia de Moncarapacho. Em 1874 tem lugar uma divisão judicial de Portugal que
determina a constituição definitiva do Concelho de Olhão, com as atuais cinco
freguesias: Olhão. Moncarapacho, Quelfes, Pechão e Fuseta. Com o decorrer do
tempo, a pequena vila de pescadores converteu-se num grande centro económico,
social e urbano de tal modo florescente que, em 1985, é elevada à categoria de
Cidade. A Vila de Olhão da Restauração passa a Cidade de Olhão da Restauração.” (in
http://www.cm-olhao.pt)

Trabalho de Campo
O trabalho de campo decorreu em Dezembro de 2011, tendo como objectivo a
prospecção sistemática da área de incidência do Projecto, designadamente, de um
corredor de 100 m centrado no eixo da conduta a instalar.
Como base de trabalho, foi utilizada cartografia do projecto à escala 1: 25.000 e
fotografia aérea da AI, adequadas ao desenvolvimento do Projecto. A partir deste
suporte, obtiveram-se coordenadas de apoio, ulteriormente usadas para navegação
com GPS, em complemento da orientação visual e informações orais cedidas por
habitantes locais (Fig. 4).
Os trabalhos de campo foram realizados por três prospectores, em condições
climáticas adequadas, apresentando-se os terrenos, maioritariamente, com reduzida
visibilidade do solo para detecção de vestígios artefactuais de superfície.
No âmbito da prospecção não se identificaram novas ocorrências de cariz
arqueológico. Foram identificadas, contudo, doze novas ocorrências de âmbito
arquitectónico e/ou etnológico, localizando-se três na AI do Projecto, para as soluções
propostas A e B (Oc. 14, 15 e 16), oito AI do Projecto, para a solução proposta A (Oc.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) e outra na AI do Projecto, para a solução proposta B (Oc.
17).
Procedeu-se ainda ao reconhecimento de três ocorrências previamente identificadas na
pesquisa documental, localizadas na AI do Projecto, para as soluções propostas A e B
(Oc. 3, de cariz arquitectónico e/ou etnológico) e para a solução proposta A (Oc. 1 e 2,
a primeira de cariz arquitectónico e/ou arqueológico; a segunda de cariz arqueológico).
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Figura 4 - Localização da Área de Estudo e das Ocorrências de Interesse Cultural sobre Carta Militar de Portugal
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Figura 5 - Zonamento da prospecção arqueológica sobre Carta Militar de Portugal (Visibilidade do solo).
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As ocorrências localizadas na ZE não foram sujeitas a reconhecimento em campo; a
sua inclusão na Situação de Referência apenas serviu, conforme atrás referido, para
caracterizar o potencial cultural da AI para além das áreas que se encontram
abrangidas pelo Projecto.
De modo a permitir caracterizar a ocupação do solo foi efectuado um registo fotográfico
panorâmico da área do Projecto, tendo sido efectuado um zonamento da AI no que
concerne as características da actual ocupação do terreno e de visibilidade do solo
para a detecção de estruturas e materiais arqueológicos (Anexo 3 e Fig. 5).
Caracterização da actual ocupação do solo
A área de incidência do projecto abrange duas áreas distintas no que concerne a
ocupação actual do solo.
A Sul (parte da Solução proposta A e Solução Prosposta B), em área marcadamente
de Sapal, os terrenos encontram-se maioritariamente ocupados por salinas (marinhas e
pisciculturas), ocorrendo algumas parcelas agricultadas e habitações familiares; o
trânsito faz-se pela linha de caminho-de-ferro existente e por caminhos secundários de
terra batida. Aqui, a visibilidade do solo para materiais, dadas as características do
terreno, torna-se reduzida a nula.
A Norte (parte da Solução Proposta B), de cariz maioritariamente agrícola,
encontramos bastantes unidades de produção agrícola familiar vedadas, com acesso
inacessível. Nas proximidades da linha férrea, é evidente o cariz semi-industrial das
edificações e da ocupação do espaço. Aqui, alternam-se visibilidades do solo entre a
média, reduzida e nula, consoante o tipo de cobertura vegetal.

Quadro 2. Situação de Referência do Descritor Património Cultural
Referência

TC

PD

1

1

2

2

3

3
4
5

6
7
8
9
10

Tipologia
Topónimo ou
Designação

Inserção no Projecto (AI, ZE)
Categoria (CL, AA, AE)
Valor cultural e Classificação
AI
ZE
CL

Silos
Silos junto à E. N. 125
Achado(s) Isolado(s)
Cova da Onça
Moinho de Maré
Moinho do Caliços
Vestígios Diversos
Antigo Posto Fiscal
Villa
Torrejão Velho
Quinta
Quinta dos Virgílios
Poço
Poço 1 dos Virgílios
Poço
Poço 1 do Gional
Poço
Poço 2 dos Virgílios
Poço
Poço 2 do Gional

AA

AE

CL

AA

AE

Cronologia

PA

PR

F

ER

2
In
3

Ind

C

In
PL

MC

PL

PL

In
3

O

5

ER

5

ER

2

C

1

C

1

C

1

C

1

C
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Referência

TC

Tipologia
Topónimo ou
Designação

PD

11
12
13
14
15
16
17

Inserção no Projecto (AI, ZE)
Categoria (CL, AA, AE)
Valor cultural e Classificação
AI
ZE
CL

Edifício de Habitação
Monte Amarelo
Poço
Poço 1 da Cova da Onça
Poço
Poço 2 da Cova da Onça
Casal Agrícola
Marinha de Pedro
Guerreiro
Poço e Tanque
Marinha do Grelha
Poço e Tanque
Torrejão
Diversos
Salgados do Fialho

AA

AE

CL

AA

AE

Cronologia

PA

PR

F

ER

MC

2

C

1

C

1

C

1

C

1

C

1

C

2

C

Ind

LEGENDA
Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as
letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência
entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências.
Tipologia, Topónimo ou Designação
Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto.
Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção (M=monumento
nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de protecção; Z=zona de
Protecção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = Património arqueológico; AE =
Arquitectónico, artístico, etnológico, construído.
Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência
não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico,
cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou
ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade,
monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2),
Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação,
antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura
local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída.
Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não
se obteve informação actualizada ou não se visitou o local.
Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História
Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média,
Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a
informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada
ou não se visitou o local. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.
Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância
em termos de afectação, através das seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes cores nas células): achado
isolado (cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200m2 (cor azul); manchas de
dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m 2 e estruturas lineares
com comprimento superior a 100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja).

Incidência espacial
Achado isolado
Ocorrência de pequena dimensão

Áreas de potencial valor arqueológico
Ocorrência de dimensão significativa
Dimensão não determinada
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A Situação de Referência do descritor Património Cultural foi elaborada com base
numa pesquisa documental e em trabalho de campo. Na caracterização da situação de
referência registaram-se 17 ocorrências de interesse cultural.
Nesta fase de Estudo Prévio não foram identificadas condicionantes significativas na AI
do Projecto, de acordo com o layout actual. Assim, considera-se não existirem
situações críticas que inviabilizem o Projecto, devendo, contudo, serem respeitadas as
medidas de minimização propostas. De facto, reconhecem-se alguns impactes nas
ocorrências localizadas na AI do Projecto em relação de proximidade com as diferentes
partes físicas do Projecto. Todavia os impactes identificados nesta fase são de
reduzida magnitude e podem ser minimizados.
Por se localizarem na ZE do Projecto não se identificaram impactes negativos sobre as
ocorrências numeradas com as referências 4 e 5.
A seguinte caracterização de impactes tem em conta os dois seguintes factores: o grau
de incidência e proximidade eventual da acção impactante sobre a ocorrência cultural;
o valor cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. Esta avaliação foi executada
sobre cartografia militar à escala 1:25.000.
Consideram-se passíveis de gerar impacte negativo (directo ou indirecto) sobre as
ocorrências de interesse patrimonial as seguintes acções:
A. Abertura de vala para instalação de conduta: escavação/frente de obra e circulação
de máquinas;
B. Outras componentes de localização desconhecida: exploração de áreas de
empréstimo (extracção de terras de empréstimo e de depósito de terras sobrantes).
No Quadro 3 caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais
identificadas na Situação de Referência.

SOLUÇÃO PROPOSTA A
Fase de construção
1. Ocorrências 2, 14 e 16 – Achado(s) Isolado(s) da Cova da Onça, Casal Agrícola
da Marinha de Pedro Guerreiro e Poço e Tanque do Torrejão, respectivamente.
São indeterminados os impactes decorrentes desta fase nas ocorrências, dada a
impossibilidade de confirmar a localização da Oc. 2 durante o trabalho de campo
e, no caso das Oc. 14 e 16, dada a sua localização em terrenos particulares não
vedados próximo, à escala do estudo, do traçado da conduta;
2. Ocorrências 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 – Silos junto à E.N. 125, Moinho
de Maré do Caliços, Quinta dos Virgílios, Poço 1 dos Virgílios, Poço 1 do Gional,
Poço 2 dos Virgílios, Poço 2 do Gional, Edifício de Habitação do Monte Amarelo,
Poço 1 da Cova da Onça, Poço 2 da Cova da Onça e Poço e Tanque da
Marinha do Grelha, respectivamente. Não é previsível que ocorram afectações
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nesta fase do projecto, dada a localização das ocorrências em propriedades
vedadas e inacessíveis, o que as protege e, à escala do estudo, do traçado da
conduta a instalar estar afastado em relação em alguns casos.
Segundo a informação disponível não se prevê a demolição de património construído
(poços, casas, tanques, outros).
Fase de exploração
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que
possam resultar da exploração do Projecto.
A avaliação dos impactes que possam ocorrer nesta fase deve basear-se nos
resultados da fase anterior.
Fase de desactivação
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que
possam resultar da desactivação do Projecto.
A avaliação dos impactes que possam ocorrer nesta fase deve basear-se nos
resultados das fases anteriores.

SOLUÇÃO PROPOSTA B
Fase de construção
1. Ocorrência 16 – Poço e Tanque do Torrejão. São indeterminados os impactes
decorrentes desta fase na ocorrência, dada a sua localização em terrenos
particulares não vedados próximo, à escala do estudo, do traçado da conduta;
2. Ocorrências 3 e 15 – Moinho de Maré do Caliços e Poço e Tanque da Marinha
do Grelha, respectivamente. Não é previsível que ocorram afectações nesta fase
do projecto, dada a localização das ocorrências em propriedades particulares e
habitadas, protegendo-as e ao seu afastamento em relação à área de afectação
prevista pelo projecto, à escala do estudo;
3. Ocorrência 17 – Salgados do Fialho, correspondendo a diversas estruturas
hidráulicas. À escala do estudo, prevê-se a afectação da ocorrência, quiçá a sua
destruição parcial. Como tal, os impactes decorrentes do projecto sobre a
ocorrência serão certos, directos e negativos, de reduzida magnitude,
significativos, de duração permanente e irreversíveis
Fase de exploração
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que
possam resultar da exploração do Projecto.
A avaliação dos impactes que possam ocorrer nesta fase deve basear-se nos
resultados da fase anterior.
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Fase de desactivação
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que
possam resultar da desactivação do Projecto.
A avaliação dos impactes que possam ocorrer nesta fase deve basear-se nos
resultados das fases anteriores.

Quadro 3. Avaliação de Impactes do Descritor Património

Caracterização de impactes
Inserção no
projecto
Referência
Designação
Tipologia

AI = Área de
incidência do Projecto
(A=Solução proposta
A; B=Solução
Proposta B;
AB=Soluções
Propostas A e B)
ZE = Zona envolvente
do Projecto.

Fase: Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D)
Incidência (In): indirecto (I), directo (D);
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+);
Magnitude (Ma): reduzido (R), médio (M), elevado (E);
Significância (Sg): pouco significativo (P), significativo (S),
muito significativo (M);
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);
Probabilidade (Pr): incerto (I), provável (P), certo (C);
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I).
(? = incerteza na atribuição)

In
AI

ZE

D

1
Silos junto à E. N. 125
Silos

2
Cova da Onça
Achado(s) Isolado(s)

3
Moinho do Caliços
Moinho de Maré

AI
A

AI
A

AI
AB

ZE

ZE

4
Antigo Posto Fiscal
Vestígios Diversos

ZE

5
Torrejão Velho
Villa

ZE

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

Fase
I

-

+

R

M

E

P

S

M

T

P

I

P

C

R

I

I
N
I

C

N

E

N

D

N

C

I

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N
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Caracterização de impactes
Inserção no
projecto
Referência
Designação
Tipologia

6
Quinta dos Virgílios
Quinta

7
Poço 1 dos Virgílios
Poço

8
Poço 1 do Gional
Poço

9
Poço 2 dos Virgílios
Poço

10
Poço 2 do Gional
Poço

11
Monte Amarelo
Edifício de Habitação

12
Poço 1 da Cova da Onça
Poço

13
Poço 2 da Cova da Onça
Poço

14
Marinha de Pedro Guerreiro
Casal Agrícola

15
Marinha do Grelha
Poço e Tanque

AI = Área de
incidência do Projecto
(A=Solução proposta
A; B=Solução
Proposta B;
AB=Soluções
Propostas A e B)
ZE = Zona envolvente
do Projecto.

AI
A

AI
A

AI
A

AI
A

AI
A

AI
A

AI
A

AI
A

AI
AB

AI
AB

Fase: Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D)
Incidência (In): indirecto (I), directo (D);
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+);
Magnitude (Ma): reduzido (R), médio (M), elevado (E);
Significância (Sg): pouco significativo (P), significativo (S),
muito significativo (M);
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);
Probabilidade (Pr): incerto (I), provável (P), certo (C);
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I).
(? = incerteza na atribuição)

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

I

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

22
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

Caracterização de impactes
Inserção no
projecto
Referência
Designação
Tipologia

16
Torrejão
Poço e Tanque

17
Salgados do Fialho
Diversos

AI = Área de
incidência do Projecto
(A=Solução proposta
A; B=Solução
Proposta B;
AB=Soluções
Propostas A e B)
ZE = Zona envolvente
do Projecto.

AI
AB

C

I

E

N

D

N

C

AI
B

Fase: Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D)
Incidência (In): indirecto (I), directo (D);
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+);
Magnitude (Ma): reduzido (R), médio (M), elevado (E);
Significância (Sg): pouco significativo (P), significativo (S),
muito significativo (M);
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);
Probabilidade (Pr): incerto (I), provável (P), certo (C);
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I).
(? = incerteza na atribuição)

D

-

R

S

P

C

I

E

N

D

N

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor
Património
(os parâmetros indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o
projecto não permitir fazer tal qualificação)
Incidência (directo, indirecto): o impacte é directo (D) se for provocado pela construção ou exploração
do projecto e indirecto (I) se for induzido por actividades decorrentes ou ligadas ao projecto.
Tipo (negativo, positivo): um impacte negativo ou prejudicial (-) traduz a destruição parcial ou total de
uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial. Um
impacte positivo ou benéfico (+) decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou o estado de
conservação de uma ocorrência patrimonial.
Magnitude (reduzida, média, elevada): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de
cada uma das acções impactantes e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é
reduzida (R) se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também
com menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. É média (M) se implicar uma
destruição parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é elevada (E) se o impacte for
directo e implicar uma destruição total da ocorrência.
Significância (pouco significativo, significativo, muito significativo): os impactes são pouco significativos
(P) quando o projecto não provocar afectação de ocorrências de valor patrimonial; os impactes são
significativos (S) quando o projecto induzir afectação de ocorrências de valor patrimonial de carácter
histórico, construído, arquitectónico, arqueológico, etnográfico ou cultural; serão impactes muito
significativos (M) quando aquelas ocorrências possuírem valor a nível nacional ou internacional, ou,
quando a extensão da área afectada for considerável a nível loco-regional.
Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção
impactante sobre a ocorrência patrimonial pode ser temporária (T) ou permanente (P). Embora muitas
causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, em geral, carácter permanente. Porém
um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de conservação da
ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário.
Probabilidade (incerto, provável, certo): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de
impactes é determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções
impactantes, da sua localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências
patrimoniais. A probabilidade é certa (C) se a localização de uma parte de projecto coincide de forma
negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial.
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Reversibilidade (reversível, irreversível): o impacte é reversível (R) ou irreversível (I) consoante os
correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a médio ou longo prazo, designadamente
quando cessa a respectiva causa, durante o horizonte do projecto, ou, no caso de ser possível a
avaliação da fase de desactivação, após as acções que a determinam.
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
A minimização dos impactes negativos e indeterminados associados à construção do
Projecto, de acordo com a solução alternativa adaptada, identificados em capítulo
precedente, poderá ser realizada mediante a aplicação das medidas abaixo indicadas,
as quais deverão ser complementadas com as especificadas no Quadro 4 onde se
discriminam medidas gerais (relativas à obra) e específicas (reportáveis às
ocorrências).
A Medidas de Minimização foram executadas tendo por base a actual implantação dos
componentes do Projecto sobre a cartografia militar à escala 1:25 000, as distâncias a
que as ocorrências se encontram das componentes do projecto e o valor cultural
destas.
Por se localizarem na ZE do Projecto não se identificaram impactes negativos sobre as
ocorrências numeradas com as referências de 4 e 5, contudo, por precaução, devem
ser incluídas na Planta Síntese de Condicionantes a incluir no Caderno de Encargos da
Obra.
De acordo com a Situação de Referência apresentada e com a correspondente
Avaliação de Impactes recomenda-se a aplicação das seguintes medidas de
minimização de âmbito geral:
A. Inclusão da totalidade das ocorrências identificadas (num total de 17) na Planta
Síntese de Condicionantes a incluir no Caderno de Encargos da Obra (MEDIDA
1);
B. Na fase de Construção todas as actividades que envolvam o remeximento e
escavação a nível do solo e subsolo obrigam a acompanhamento integral e
contínuo dos trabalhos por um arqueólogo, com efeito preventivo em relação à
afectação de eventuais vestígios arqueológicos incógnitos. Efectuar
acompanhamento arqueológico de todas as áreas das ocorrências,
desempenhando uma função de monitorização, durante a fase de construção,
no caso das que se encontram na envolvente do traçado do projecto (MEDIDA
2);
C. No âmbito dos trabalhos afectos ao Projecto garantir a conservação in situ de
todas as ocorrências que se encontram na envolvente das áreas directamente
afectadas pelas componentes do projecto. A conservação in situ significa
garantir que o estado de conservação actual da ocorrência não se degrada
devido à execução da obra;
Preferencialmente deverão adoptar-se como medidas de minimização, sempre que tal
seja possível, aquelas que menor impacte causem sobre as ocorrências.
O Projecto e a sua execução devem ter como referência as medidas de minimização
de âmbito geral supra definidas e as medidas de minimização específicas a seguir
especificadas, e que estão resumidas no Quadro 4.
No Quadro 5 definem-se as medidas-tipo de aplicação relevante neste descritor,
embora apenas algumas sejam aplicáveis ao projecto vertente.
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SOLUÇÃO PROPOSTA A
Fase de Elaboração do Projecto de Construção
No âmbito do Projecto deve ser adoptada a seguinte medida de âmbito geral: Inclusão
da totalidade das ocorrências, localizadas na AI e na ZE, na Planta Condicionantes do
Caderno de Encargos da Obra (MEDIDA 1).
1. Ocorrências 14 e 16 – Casal Agrícola da Marinha de Pedro Guerreiro e Poço e
Tanque do Torrejão: ocorrências de valor arquitectónico e etnológico baixo e
médio-baixo, que se localizam junto do troço projectado. Deve proceder-se ao
Registo Documental para memória futura, nesta ou na fase seguinte, podendo
ser afectada em fases subsequentes (MEDIDA 4).
Fase de construção
Todas as actividades que envolvam o remeximento e escavação a nível do solo e
subsolo obrigam a acompanhamento integral e contínuo dos trabalhos por um
arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afectação de eventuais vestígios
arqueológicos incógnitos (MEDIDA 2).
2. Ocorrências 14 e 16 - Casal Agrícola da Marinha de Pedro Guerreiro e Poço e
Tanque do Torrejão. Como medida preventiva, face à proximidade dá área de
afectação da vala a escavar para instalação de conduta, e ao facto das
propriedades onde se situam não se encontrarem vedadas, estas ocorrências
deverão ser devidamente vedadas com barreira protectora durante a fase de
construção mas previamente ao início dos trabalhos nessas frentes de obra, de
modo a garantir o seu estado de conservação actual, devido à execução da obra
(MEDIDA 3). Deve proceder-se ao Registo Documental para memória futura,
preferencialmente na fase anterior, ou nesta fase, previamente ao início dos
trabalhos nessas frentes de obra (MEDIDA 4).
Para as restantes ocorrências (4 e 5) localizadas na ZE não se propõem medidas de
minimização nesta fase.
Os resultados das medidas executadas na fase de elaboração de projecto poderão
determinar a adopção de medidas aplicáveis à fase de construção de modo a garantir a
salvaguarda do património cultural.
Fase de exploração
Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização
nesta fase.
Todavia, as ocorrências devem constar em planta de condicionantes e serem
adoptadas medidas de minimização em função dos resultados das fases anteriores de
modo a garantir a salvaguarda do património cultural.
Fase de desactivação
Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização
nesta fase.
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Todavia, as ocorrências devem constar em planta de condicionantes e serem
adoptadas medidas de minimização em função dos resultados das fases anteriores de
modo a garantir a salvaguarda do património cultural.

SOLUÇÃO PROPOSTA B
Fase de Elaboração do Projecto de Construção
No âmbito do Projecto deve ser adoptada a seguinte medida de âmbito geral: Inclusão
da totalidade das ocorrências, localizadas na AI e na ZE, na Planta Condicionantes do
Caderno de Encargos da Obra (MEDIDA 1).
1. Ocorrências 14 e 16 – Casal Agrícola da Marinha de Pedro Guerreiro e Poço e
Tanque do Torrejão: ocorrências de valor arquitectónico e etnológico baixo e
médio-baixo, que se localizam junto do troço projectado. Deve proceder-se ao
Registo Documental para memória futura, nesta ou na fase seguinte, podendo
ser afectada em fases subsequentes (MEDIDA 4);
2. Ocorrência 17 - Estruturas Hidráulicas de Salgados do Fialho. Como se prevê
que a ocorrência deverá ser afectada durante a fase seguinte, deve equacionarse a localização alternativa do projecto (solução proposta A) (MEDIDA 5). Na
impossibilidade de tal se verificar, deverá proceder-se ao Registo Documental
para memória futura envolvendo, neste caso específico, Levantamento
Topográfico exaustivo (MEDIDA 4).
Fase de construção
Todas as actividades que envolvam o remeximento e escavação a nível do solo e
subsolo obrigam a acompanhamento integral e contínuo dos trabalhos por um
arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afectação de eventuais vestígios
arqueológicos incógnitos (MEDIDA 2).
3. Ocorrências 14 e 16 - Casal Agrícola da Marinha de Pedro Guerreiro e Poço e
Tanque do Torrejão. Como medida preventiva, face à proximidade da área de
afectação da vala a escavar para instalação de conduta, e ao facto das
propriedades onde se situam não se encontrarem vedadas, estas ocorrências
deverão ser devidamente vedadas com barreira protectora durante a fase de
construção mas previamente ao início dos trabalhos nessas frentes de obra, de
modo a garantir que o seu estado de conservação actual, devido à execução da
obra (MEDIDA 3). Deve proceder-se ao Registo Documental para memória
futura, preferencialmente na fase anterior, ou nesta fase, previamente ao início
dos trabalhos nessas frentes de obra (MEDIDA 4);
4. Ocorrência 17 – Estruturas Hidráulicas de Salgados do Fialho. Caso a
ocorrência não seja totalmente afectada durante esta fase, deverá ser
devidamente vedada com barreira protectora durante a fase de construção mas
previamente ao início dos trabalhos na frente de obra correspondente, de modo
a garantir que o seu estado de conservação, devido à execução da obra
(MEDIDA 3).
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Para as restantes ocorrências (4 e 5) localizadas na ZE não se propõem medidas de
minimização nesta fase.
Os resultados das medidas executadas na fase de elaboração de projecto poderão
determinar a adopção de medidas aplicáveis à fase de construção de modo a garantir a
salvaguarda do património cultural.
Fase de exploração
Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização
nesta fase.
Todavia, as ocorrências devem constar em planta de condicionantes e serem
adoptadas medidas de minimização em função dos resultados das fases anteriores de
modo a garantir a salvaguarda do património cultural.
Fase de desactivação
Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização
nesta fase.
Todavia, as ocorrências devem constar em planta de condicionantes e serem
adoptadas medidas de minimização em função dos resultados das fases anteriores de
modo a garantir a salvaguarda do património cultural.

Quadro 4. Medidas de Minimização do Descritor Património
INCIDÊNCIA

FASE
Elaboração
Projecto

La
Aj

PC

So
Es

Ac

Co

Si

Rg

Vi
Mo

Va

Ou

NM

PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Geral
Exploração

NM

Desactivação

NM

Elaboração
Projecto
1
Silos junto à E. N.
125
Silos

Pr

Construção

PC
(1)
Ac
(2)

Exploração

NM

Desactivação

NM
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INCIDÊNCIA

FASE
Elaboração
Projecto

2
Cova da Onça
Achado(s)
Isolado(s)

Co

Si

Rg

Vi
Mo

Va

Ou

NM

PC
(1)
Ac
(2)

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)

Construção

NM

Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)

Construção

NM

Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM

Elaboração
Projecto
7
Poço 1 dos
Virgílios
Poço

Ac

Desactivação

Elaboração
Projecto
6
Quinta dos
Virgílios
Quinta

So
Es

NM

Elaboração
Projecto
5
Torrejão Velho
Villa

Pr

Exploração

Elaboração
Projecto
4
Antigo Posto
Fiscal
Vestígios Diversos

PC

Construção

Elaboração
Projecto
3
Moinho do Caliços
Moinho de Maré

La
Aj

Construção

PC
(1)
Ac
(2)

Exploração

NM

Desactivação

NM
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INCIDÊNCIA

FASE
Elaboração
Projecto

8
Poço 1 do Gional
Poço

Co

Si

Rg

Vi
Mo

Va

Ou

NM

PC
(1)
Ac
(2)

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM

Elaboração
Projecto
13
Poço 2 da Cova
da Onça
Poço

Ac

Desactivação

Elaboração
Projecto
12
Poço 1 da Cova
da Onça
Poço

So
Es

NM

Elaboração
Projecto
11
Monte Amarelo
Edifício de
Habitação

Pr

Exploração

Elaboração
Projecto
10
Poço 2 do Gional
Poço

PC

Construção

Elaboração
Projecto
9
Poço 2 dos
Virgílios
Poço

La
Aj

Construção

PC
(1)
Ac
(2)

Exploração

NM

Desactivação

NM
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INCIDÊNCIA

La
Aj

FASE

Co

Si

Rg

Vi
Mo

Va

Ou

NM

Rg
(4)
Si
(3)
NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção

Si
(3)

Rg
(4)
Rg
(4)

Exploração

NM

Desactivação

NM

Elaboração
Projecto
17
Salgados do
Fialho
Diversos

Ac

Exploração

Elaboração
Projecto
16
Torrejão
Poço e Tanque

So
Es

Ac
(2)

Construção

Elaboração
Projecto
15
Marinha do Grelha
Poço e Tanque

Pr

PC
(1)

Elaboração
Projecto
14
Marinha de Pedro
Guerreiro
Casal Agrícola

PC

La
(5)

Construção

PC
(1)
Ac
(2)

Si
(3)

Rg
(4)
Rg
(4)

Exploração

NM

Desactivação

NM

Quadro 5. Medidas de Minimização (conceitos)
MEDIDA

FASE

La
Aj

Localização Alternativa
Ajustamento do Projecto

Elaboração de
projecto

PC

Planta de Condicionantes do Elaboração de
Caderno de Encargos
projecto

Pr

Prospecção (arqueológica)

Elaboração de
projecto
Construção

So Sondagens Arqueológicas
Es Escavações Arqueológicas

Elaboração de
projecto
Construção

DEFINIÇÃO
Alteração da posição de partes do Projecto com o objectivo de
anular um impacte negativo, certo ou previsível, sobre uma
ocorrência de valor significativo ou de valor indeterminado.
Inclusão das ocorrências de interesse patrimonial, identificadas na
Situação de Referência, em planta de condicionantes tendo em
vista a sua conservação in situ.
As partes do Projecto ou as áreas funcionais da obra (estaleiros,
depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas) que se
localizem fora das zonas prospectadas no decurso desta avaliação
deverão ser prospectadas antes do início da obra.
Execução de sondagens e/ou escavações arqueológicas ou outros
estudos destinadas a obter informação que permita determinar o
estado de conservação, a funcionalidade e o interesse científico
dos sítios e monumentos em causa. Os resultados dessas
pesquisas aconselharão, ou não, a valorização dos respectivos
sítios e a publicação dos resultados sob a forma de monografia
devidamente ilustrada.

31
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

MEDIDA

Ac

Acompanhamento
(arqueológico)

FASE

Construção

Co Conservação

Construção
Exploração

Si

Construção

Sinalização

Rg Registo (documental)

Elaboração de
projecto
Construção

Vi

Vigilância

Exploração

Mo Monitorização

Exploração

Va

Exploração

Valorização

DEFINIÇÃO
Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a
remoção e o revolvimento de solo (desmatação e decapagens
superficiais em acções de preparação ou regularização do terreno)
e a escavação no solo e subsolo. Os resultados deste
acompanhamento podem determinar a adopção de medidas de
minimização específicas (registo, sondagens, escavações
arqueológicas, etc). Os achados móveis efectuados no decurso
desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do património cultural.
As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou
que sejam reconhecidas durante o acompanhamento da obra
devem, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial,
ser conservadas (mesmo que de forma passiva) de tal forma que
não se degrade o seu estado de conservação actual. No decurso
da obra esta medida pode traduzir-se na delimitação e sinalização
de áreas de protecção às ocorrências a conservar. Em alternativa
deverá ser considerada a possibilidade de fazer a sua trasladação
ou conservação ex situ.
Nas proximidades da frente obra deverão ser sinalizadas todas as
ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de afectação,
mesmo que indirecta, na fase de construção (nomeadamente
devido à circulação de máquinas, à instalação de áreas de depósito
ou outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos
involuntários e garantir a conservação dessas ocorrências.
Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na
elaboração de memória descritiva (para memória futura) das
ocorrências de interesse patrimonial que possam ser destruídas em
consequência da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes
da proximidade em relação à frente obra.
Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de
maior interesse patrimonial identificados na AI do projecto. A
execução desta medida compete ao dono-da-obra, com
obrigatoriedade de comunicação às entidades competentes dos
efeitos negativos detectados.
Monitorização periódica do estado de conservação das principais
ocorrências patrimoniais situadas na AI do projecto ou nos
principais acessos. Esta medida deve ser executada por
especialista independente (arqueólogo) contratado pelo dono-daobra e obriga à apresentação de relatórios de visita à entidade de
tutela sobre o património arqueológico.
A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas
relacionadas com o estudo, a fruição pública (turístico-didáctica) e
a conservação activa, in situ, das ocorrências de maior interesse
patrimonial.

Não se tendo confirmado a existência do sítio correspondente aos achados isolados da
Cova da Onça (CNS 30956), foram apenas identificadas ocorrências de cariz
arquitectónico e etnológico na Área de Incidência do Projecto.
Na solução proposta A, identificou-se um par de silos junto à E.N.125, um moinho de
maré, uma quinta, um casal agrícola e oito poços (dois deles com Tanque anexo).
Nenhuma das ocorrências inviabiliza esta alternativa de projecto, desde que cumpridas
as medidas de minimização. Na solução proposta B, incluem-se os dois poços com
tanque, referidos anteriormente, e um conjunto de estruturas hidráulicas de cronologias
contemporâneas. Nenhuma das ocorrências inviabiliza esta alternativa de projecto,
desde que cumpridas as medidas de minimização.
Das duas propostas alternativas para o traçado, considera-se que a Solução A causa
menor impacte do ponto de vista do património cultural. Contudo, perante o
cumprimento das medidas de mimimização expostas no presente documento, é
possível optar pela alternativa B.
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ANEXOS
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Anexo 1. Ocorrências identificadas na pesquisa documental
Estatuto (legal)
Nº de Referência

Valor Cultural

Topónimo

CMP Folha N.º

Tipologia

Fonte de Informação

Cronologia

Localização

Categoria

Ficha de Sítio

1

Inexistente

Silos junto à E. N.
125

Médio-Baixo

Silos

CMP 1.25.000; Inventário
do IHRU; LAMEIRA
(1995)

Contemporâneo
Arquitectónico;
Etnológico

611

Na AI da Solução
Proposta A
Ficha 1

2

Inexistente

Cova da Onça

Indeterminado

Achado(s)
Isolado(s)

611

Indeterminado

Na AI da Solução
Proposta A

Arqueológico

Caracterização

“Rural, isolado. Erguem-se numa propriedade
agrícola, outrora designada por Salgados. […]
Arquitectura agrícola, novecentista. Planta circular,
forma cilíndrica, elevado pé-direito, cobertura com
telhado de duas águas, vãos circulares no
frontispício. […] Planta oval, massas dispostas na
vertical, cobertura com telhado de duas águas.
Fronstispício voltado a O. com cinco vãos
emoldurados sobrepostos, de verga curva no
exterior e verga recta no interior, ladeados por
ferros inscrustados nas paredes em duas filas
verticais. […] Paredes autoportante. […] Alvenaria
rebocada, cantaria calcária, ferro. […] Apresentam
grandes semelhanças com os silos dos morgados
de Arge e do Reguengo, no concelho de Portimão,
outrora pertencentes ao mesmo proprietário.”
(Inventário do IHRU, 2011)
"Plataforma aplanada de leve inclinação para sul,
alvo de trabalhos agrícolas intensos. Foram
identificadas 2 lascas de quartzito em contexto de
areias." (DGPC - Endovélico)

DGPC, CNS 30956

Ficha 2

3

PDM

Moinho do Caliços

Indeterminado

Moinho de Maré

611

Moderno (?)

CMP 1.25.000; PDM
Olhão; POOC

Arquitectónico;
Etnológico

As fontes consultadas não descrevem a ocorrência.

Na AI das Soluções
Propostas A e B
Ficha 3

4

Inexistente

Antigo Posto Fiscal

Indeterminado

Vestígios Diversos

611

Romano

Informação C. M. Faro;

"O sítio do Antigo Posto Fiscal é apenas referido
numa publicação de António dos Santos Rocha:
"(…) Seguindo de Olhão para Faro, pela estrada
real, encontra-se nas immediações d'esta cidade, a
sul do posto fiscal que alli existe, uma campina
bastante extensa, onde appareceram restos de
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Estatuto (legal)
Nº de Referência

Valor Cultural

Topónimo

CMP Folha N.º

Tipologia

Fonte de Informação

Cronologia

Localização

Categoria

Ficha de Sítio

Arqueológico

ROCHA (1897)
Na ZE
Ficha 4

5

PDM

Torrejão Velho

Indeterminado

Villa

611

Romano

DGPC, CNS 6251, PDM
Olhão; POOC; PBRHA

Arqueológico

Na ZE
Ficha 5

Caracterização

industria romana, taes como canos, tijolos, telhas e
fragmentos de vasos [...] alguns fragmentos de
amphoras e de argamassa romana, tudo espalhado
à superfície do solo [...] Tudo leva a crer que
existiria alli um estabelecimento agrícola (...)"
(ROCHA, 1897, p. 177). Sítio nas proximidades da
estrada de Faro para Olhão, é actualmente de difícil
localização.” (Informação da C. M. de Faro)
"O sítio encontra-se localizado entre a Ribeira de
Bela Mandil a este e a Ria Formosa a sul. Foi
estudado por Estácio da Veiga no século XIX, e
corresponderá a uma villa da qual fazem parte
mosaicos e umas termas. Foram ainda identificados
neste local um capitel coríntio em calcário e um
fuste de coluna. A qualidade dos solos leva à
abundante prática agrícola e a uma forte
urbanização. O sítio encontrava-se preservado pela
população local que reconhecia a importância das
ruínas, contudo foi arrastado por máquinas que
destruíram a torre de onde provem o topónimo
local. Actualmente apenas se detectam materiais
cerâmicos romanos dispersos pelo local misturados
com cerâmicas modernas e contemporâneas. Os
balneários identificados por Estácio da Veiga
encontram-se actualmente soterrados debaixo dos
escombros da torre." (DGPC - Endovélico); " (...)
Balneário. Mosaicos e termas. Actualmente apenas
se detectam materiais de construção romanos
dispersos pelo local e uma estrutura já muito
danificada" (PBHRA)
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Anexo 2. Ocorrências caracterizadas em trabalho de campo
Atributos
Projecto. Nº = referência de inventário utilizada na cartografia, nos quadros e nas fichas de inventário.
Data = corresponde à data de observação. Carta Militar de Portugal (CMP) = nº da folha na escala 1:25.000.
Altitude = obtida a partir da CMP, em metros (m).
Topónimo ou Designação = nome atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa.
Categoria = distinção entre arqueológico, arquitectónico, etnológico, construído e outros atributos complementares
(hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, industrial, etc). Tipologia = tipo funcional de ocorrência, monumento
ou sítio, segundo o thesaurus do Endovelico.
Cronologia = indica-se o período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. A aplicação do sinal “?”
significa indeterminação na atribuição cronológica. A indicação de vários períodos cronológicos separados por “,”
tem significado cumulativo.
Classificação = imóvel classificado ou outro tipo de protecção, decorrente de planos de ordenamento, com
condicionantes ao uso e alienação do imóvel.
Valor cultural = hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência no conjunto do inventário de acordo com os
seguintes critérios: Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência
não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor
científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado
(valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou
raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou
regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica)
em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu
arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a
ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a
cobertura vegetal ou outros factores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das
construções).
Posição v. Projecto = indicam-se as relações de proximidade em relação ao projecto: AI (área de incidência) ou ZE
(zona envolvente).
Tipo de trabalho = atributo baseado no thesaurus do Endovelico.
Coordenadas Geográficas = coordenadas rectangulares; UTM datum WGS84 obtidas em campo com GPS;
conversão para HAYFORD-GAUSS Militares-datum Lisboa; não indicado quando não existe garantia de
segurança dos sítios arqueológicos referenciados.
Distrito. Concelho. Freguesia. Lugar = local habitado mais próximo.
Proprietário = identificação do(s) proprietário(s).
Uso do Solo, Ameaças e Estado de conservação = atributos baseado no thesaurus do Endovelico. Estes atributos
são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a bens móveis de dimensão considerável ou que não foram recolhidos.
Acesso. Morfologia do terreno = indica a posição da ocorrência face à topografia do terreno (afloramento; encosta;
cumeada; socalco; aluvião, terraço; planalto; planície; linha de água; escarpa; chã; vale; outros).
Visibilidade para estruturas e artefactos: indicam-se os seguintes graus de visibilidade para detecção de
estruturas e artefactos, elevada, média, reduzida e nula.
Fontes de informação = bibliografia, cartografia, manuscritos, informação oral, instrumento de planeamento, base
de dados ou de outro tipo. Também se indica a fonte de informação utilizada quando não tem origem na CMP por
aproximação espacial.
Espólio recolhido = indicação do tipo e quantidade de achados arqueológicos móveis recolhidos durante o trabalho
de campo.
Caracterização = caracterização da ocorrência em termos de localização, características construtivas e materiais
utilizados, dimensões e registo fotográfico.
Avaliação de Impactes = impactes identificados sobre a ocorrência. Caracterização de Impactes: Incidência (In):
indirecto (I), directo (D); Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); Magnitude (Ma): reduzida (R), média (M), elevada (E);
Significância (Sg): pouco significativo (P), significativo (S), muito significativo (M); Duração (Du): temporária (T);
permanente (P); Probabilidade (Pr): incerto (I), provável (P), certo (C); Reversibilidade (Re): reversível (R);
irreversível (I); INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I) (? = incerteza na atribuição).
Medidas de Minimização = medidas de minimização propostas.
Responsável(eis) = nome do(s) arqueólogo(s) responsável(eis) pela observação da ocorrência e elaboração da
ficha de sítio.
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 1

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 4m

Topónimo Silos junto à E.N.125
Coordenadas (UTM WGS84) 0598090 4098232

Coordenadas (Gauss DLx) 220985,70 006631,40

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Silos

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção /
Reconhecimento

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Reduzida

Acesso Ao Km 108,5, a Sul da EN 125

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação Inventário do IHRU; Carta Militar de Portugal 1:25.000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização “Rural, isolado. Erguem-se numa propriedade agrícola, outrora designada
por Salgados. […] Arquitectura agrícola, novecentista. Planta circular, forma cilíndrica,
elevado pé-direito, cobertura com telhado de duas águas, vãos circulares no frontispício.
[…] Planta oval, massas dispostas na vertical, cobertura com telhado de duas águas.
Fronstispício voltado a O. com cinco vãos emoldurados sobrepostos, de verga curva no
exterior e verga recta no interior, ladeados por ferros inscrustados nas paredes em duas
filas verticais. […] Paredes autoportantes […] Alvenaria rebocada, cantaria calcária, ferro.
[…] Apresentam grandes semelhanças com os silos dos morgados de Arge e do
Reguengo, no concelho de Portimão, outrora pertencentes ao mesmo proprietário.”
(Inventário do IHRU, 2011)

Em área de características marcadamente agrícolas e industriais, outrora activa pela
proximidade com a via férrea, mas agora abandonada, evidenciam-se dois silos cilíndricos.
Erguem-se até 8 m de altura e o diâmetro da planta circular atinge cerca de 2,5 m,
evidenciando-se reboco de cimento portland. A cobertura, de duas águas, elege a telha
cerâmica como matéria-prima.
Entre os dois edifícios subsiste, também abandonada, pequena casinha de arrumos, de
telhado de duas águas, de aparelho de tijolo com reboco de cimento.
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Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas

de

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 2

Data Maio de 2013

CMP 611

Altitude 8m

Topónimo Cova da Onça
Coordenadas (UTM WGS84) 0599502 4098960

Coordenadas (Gauss DLx) 222405 - 007347

Categoria Arqueológico

Concelho Olhão

Tipologia Achado(s) Isolado(s)

Freguesia Pechão

Cronologia Indeterminado

Lugar Cova da Onça

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Indeerminado

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho
Prospecção/Reconhecimento

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média

Acesso Ao Km 109,8, 665 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125, em direcção ao Joinal
Fonte de informação DGPC, CNS 30956
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização “Plataforma aplanada de leve inclinação para sul, alvo de trabalhos
agrícolas intensos. Foram identificadas 2 lascas de quartzito em contexto de areias."
(DGPC, Endovélico, CNS 30956).

Terrenos baldios com coberto herbáceo seco e muito denso cobrindo o solo quase
integralmente.
Não se identificaram vestígios arqueológicos nas coordenadas atribuídas aos achados e
na envolvente.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
I
N
N
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Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

em

Planta

de

Responsável(eis) Mário Monteiro e João Carlos Caninas

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 3

Data Maio de 2013

CMP 611

Altitude 2m

Topónimo Moinho do Caliços
Coordenadas (UTM WGS84) 0601037 4098219

Coordenadas (Gauss DLx) 223934 - 006592

Categoria Arquitectónico

Concelho Olhão

Tipologia Moinho de Maré

Freguesia Pechão

Cronologia Moderno (século XVI?)

Lugar Torrejão

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio

Uso do solo Salinas

Posição v. projecto AI?

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho
Prospecção/Reconhecimento

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Sapal

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso Ao Km 110,6, 500 m a Sul da Visibilidade para artefactos Média
EN 125, em direcção à Marinha do Grelha
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611; PDM Olhão; POOC
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Moinho de maré composto por edifício de habitação do moleiro (corpo a
Este) e edifício do moinho (corpo a Oeste), ambos em alvenaria de pedra e argamassa,
com entradas viradas a sul. A oeste tem adoçado um edifício que parece ser uma
construção mais recente em taipa.
O edifício de habitação tem planta rectangular e um piso, estando a cobertura ocultada por
uma platibanda de onde saem tubagens de drenagem nas faces sul e este.
O edifício do moinho é de planta quadrangular com cobertura de duas águas em telha
lusa, sobreelevando-se ligeiramente ao edifício de habitação devido a conter um sótão.
Os edifícios tiveram como utilização final a habitação, estando o corpo do moinho
transformado em cozinha e não sendo visíveis componentes do engenho.
Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

de

Responsável(eis) Mário Monteiro e João Carlos Caninas

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 6

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 4m

Topónimo Quinta dos Virgílios
Coordenadas (UTM WGS84) 0598086 4098315

Coordenadas (Gauss DLx) 220982,45 006714,46

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Quinta

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média

Acesso Ao Km 108,5, a Sul da EN 125

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Em área de características marcadamente industriais e agrícolas, outrora
activa pela proximidade com a via férrea, mas agora abandonada, evidenciam-se as
ruínas dos edifícios de uma quinta.
Tratam-se de três edifícios de planta rectangular: a Oeste, edifício alongado com cobertura
de duas águas, de telha de canudo, colapsada; edifício de planta alongada de sentido
Oeste-Este, de telhado de cobertura de duas águas, com divisões de planta quadrangular
nas extremidades com cobertura a quatro águas, de telha de canudo; e edifício de telhado
de duas águas, a Este.
O aparelho dos edifícios encontra-se oculto pelo reboco, de cimento portland.
Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas

de

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 7

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 7m

Topónimo Poço 1 dos Virgílios
Coordenadas (UTM WGS84) 0598016 4098585

Coordenadas (Gauss DLx) 220914,90 006985,17

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Poço

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pousio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média

Acesso Ao Km 108,5, 235 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora. Ainda
em funcionamento. Dentro de propriedade fechada, não foi possível aceder ao local para
uma melhor caracterização da ocorrência. Inclui levada para condução de água para
tanque, cerca de 60 m a Norte (coordenadas UTM WGS84 0598022 – 4098646), também
em propriedade vedada, inacessível.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N
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Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

em

Planta

Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas

de

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 8

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 12m

Topónimo Poço 1 Do Gional
Coordenadas (UTM WGS84) 0598101 4098840

Coordenadas (Gauss DLx) 221002,25 007239,46

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Poço

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Gional

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média

Acesso Ao Km 108,5, 735 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125, em direcção ao Gional
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora, à qual
faltam alguns elementos. Abandonado. Dentro de propriedade fechada, não foi possível
aceder ao local para uma melhor caracterização da ocorrência.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

de

Condicionantes

de

Obra;
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Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 9

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 12m

Topónimo Poço 2 dos Virgílios
Coordenadas (UTM WGS84) 0598027 4098822

Coordenadas (Gauss DLx) 220928,06 007222,13

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Poço

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média

Acesso Ao Km 108,5, 735 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125, em direcção ao Gional
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora.
Abandonado, possui levada para Este. Também a Este, e igualmente abandonado, edifício
habitacional de construção típica do Estado Novo. Não foi possível aceder ao local por se
encontrar no interior de propriedade fechada.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico.

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

de

Condicionantes

de

Obra;
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Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 10

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 12m

Topónimo Poço 2 do Gional
Coordenadas (UTM WGS84) 0598115 4098910

Coordenadas (Gauss DLx) 221016,89 007309,35

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Poço

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Gional

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso Ao Km 108,5, 820 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125, em direcção ao Gional
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora.
Abandonado, faltam alguns elementos ao engenho. Não foi possível aceder ao local por se
encontrar no interior de propriedade fechada.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

de

Condicionantes

de

Obra;
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Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 11

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 8m

Topónimo Monte Amarelo
Coordenadas (UTM WGS84) 0599169 4099050

Coordenadas (Gauss DLx) 222072,43 007439,76

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Edifício de Habitação

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Baixo

Uso do solo Baldio / Pousio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso Ao Km 109,8, 665 m a Norte da Visibilidade para artefactos Média a
EN 125, em direcção ao Joinal
Reduzida
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Edifício habitacional, de arquitectura típica da região, ocupando
intersecção de duas ruas. Casa de três pisos, sendo que o superior trata-se de terraço não
coberto. Composta por três volumes, um destes tem apenas dois pisos, sendo o superior
terraço não coberto. O acesso aos pisos superiores faz-se por escada no exterior. Apesar
do estado evidente de degradação, encontra-se habitado.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N
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Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

em

Planta

Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas

de

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 12

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 9m

Topónimo Poço 1 da Cova da Onça
Coordenadas (UTM WGS84) 0599603 4099016

Coordenadas (Gauss DLx) 222506,23 007401,79

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Poço

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Mato Joinal

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio / Pousio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada a
Média

Acesso Ao Km 110,26, 530 m a Norte da Visibilidade para artefactos Média a
EN 125, após a Cova da Onça
Reduzida
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25.000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora. Ainda
em funcionamento. Dentro de propriedade fechada, não foi possível aceder ao local para
uma melhor caracterização da ocorrência.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

de

Condicionantes

de

Obra;
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Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Data Dezembro de 2011

Nº 13

CMP 611

Altitude 9m

Topónimo Poço 2 da Cova da Onça
Coordenadas (UTM WGS84) 0599699 4099013

Coordenadas (Gauss DLx) 222602,23 007397,91

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Poço

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Mato Joinal

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio / Pousio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada a
Média

Acesso Ao Km 110,26, 530 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125, após a Cova da Onça
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25.000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora.
Adandonado, conserva ainda a grande maioria dos elementos do engenho. Dentro de
propriedade fechada, não foi possível aceder ao local para uma melhor caracterização da
ocorrência.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação
Medidas

de

In

Minimização

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

Inclusão

em

Planta

de

Condicionantes

de

Obra;
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Acompanhamento Arqueológico
Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 14

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 2m

Topónimo Marinha de Pedro Guerreiro
Coordenadas (UTM WGS84) 0600438 4098327

Coordenadas (Gauss DLx) 223335,15 006705,00

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Casal Agrícola

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Torrejão

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média a
Reduzida

Acesso Ao Km 110,6, 500 m a Sul da Visibilidade para artefactos Reduzida a
EN 125, em direcção à Marinha do Grelha
Nula
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Pequena unidade de exploração agrícola em ruína, constituída por casa
de habitação com cobertura a duas águas, de telha de canudo, encontrando-se cerca de
metade colapsada no interior. O aparelho das paredes é de alvenaria de pedra
argamassada, encontrando-se, por vezes, rebocadas com cimento portland. Anexo, possui
forno.
Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
I
N
N

Medidas de Minimização Inclusão em Planta de Condicionantes de Obra; Registo
Documental; Sinalização com barreira protectora; Acompanhamento Arqueológico
Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas

62
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 15

Data Maio de 2013

CMP 611

Altitude 3m

Topónimo Marinha do Grelha
Coordenadas (UTM WGS84) 0600708 4098363

Coordenadas (Gauss DLx) 223606 - 006739

Categoria Arquitectónico, Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Poço e Tanque

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Torrejão

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho
Prospecção/Reconhecimento

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevado

Acesso Ao Km 110,6, 500 m a Sul da Visibilidade para artefactos Elevado
EN 125, em direcção à Marinha do Grelha
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço com engenho em ferro (nora), de estrutura tubular com boca de
aspecto rectangular devido aos apoios do engenho, em alvenaria de pedra e argamassa.
A sul tem destacada uma torre com engenho para amarrar animal de tracção.
A Norte um tanque circular, no mesmo aparelho construtivo, saindo do lado oeste um
canal de rega que se desenvolve para norte.
Contiguamente a oeste tem duas pequenas casas mais recentes que deveriam servir para
guardar motores de rega.
Na envolvente encontram-se a decorrer obras de terraplanagem, possivelmente para
construção de uma habitação ou armazém.
Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

Medidas de Minimização
Inclusão em Planta de Condicionantes de Obra;
Acompanhamento Arqueológico
Responsável(eis) Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 16

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 3m

Topónimo Torrejão
Coordenadas (UTM WGS84) 0601069 4098393

Coordenadas (Gauss DLx) 223966,91 006765,25

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Poço e Tanque

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Torrejão

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular a Mau

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média a
Reduzida

Acesso Ao Km 111,88, cerca de 570 m por Visibilidade para artefactos Reduzida a
estrada para Sul, em direcção ao Moinho do Nula
Caliços
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25.000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta oval. Ao centro, conserva ainda o encaixe do
engenho, seguramente de nora, já ausente. A Nordeste, tanque (lavadouro) de planta
quadrangular de 6 m de lado. A partir do tanque, parte canal de irrigação (aqueduto) para
Nordeste.
Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
I
N
N

Medidas de Minimização Inclusão em Planta de Condicionantes de Obra; Registo
Documental; Sinalização com barreira protectora; Acompanhamento Arqueológico.
Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 17

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 2m

Topónimo Salgados do Fialho
Coordenadas (UTM WGS84) Diversos (ver
texto)

Coordenadas (Gauss DLx) Diversos (ver
texto)

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Diversos

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-B

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular a Mau

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada a
Média

Acesso Entre o Km 108,5 e o Km 109,1 da Visibilidade para artefactos Nula
EN 125, bordeando o limite Sul da linha
férrea, a Sul
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25.000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Antigos terrenos agrícolas, actualmente baldios, em área de sapal com
canais de drenagem escavados no solo.
A área contém diversas estruturas agrícolas, sendo atravessada por uma rede de canais
de rega que ligam três tanques-reservatórios.
Canais – estrutura tem secção em “U”, aberta, em tijolo e argamassa (cal hidráulica),
revestida a argamassa e acabamento no topo em meia cana. Junto dos tanques B e C o
canal é coberto com lajes de calcário do lado Oeste. O canal começa no ponto 17A e
desenvolve-se para Este, sendo um troço paralelo ao caminho existente, entre os pontos
17A e 17B, até ao 17C. Este canal contorna uma propriedade ocupada por laranjal,
terminando na Ribeira da Meia-Légua.
17A – 0598109 / 4098023 (UTM WGS84); 221002,79 / 006422,18 (Gauss DLx) Estruturas de rega constituídos por dois grandes tanques de planta rectangular. O tanque
Norte é de construção mais antiga, sendo em alvenaria de pedra e argamassa (cal
hidráulica) revestida a argamassa, com paredes internas em lajes de calcário (com
grampos em ferro) e os cantos decorados. As paredes são mais grossas do que as do
tanque a Sul, que foi construído adoçado ao primeiro. O tanque Sul tem o mesmo tipo de
aparelho construtivo, sendo as paredes internas revestidas a argamassa. A Sul dos
tanques encontra-se uma casa de apoio agrícola, de planta rectangular e telhado de duas
águas. A Sul desta um grande poço de boca circular, que, a avaliar pela dimensão, terá
tido originalmente uma nora e posteriormente adaptado um motor.
17B – 0598394 / 4098142 (UTM WGS84); 221288,95 / 006538,60 (Gauss DLx) – Grande
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tanque rectangular em alvenaria de pedra e argamassa (cal hidráulica) rebocado a
argamassa. A Sul contém um canal, elevado relativamente ao solo, que se encontra
destruído no seguimento para Sul.
17C – 0598677 / 4098207 (UTM WGS84); 221572,62 / 006601,04 (Gauss DLx) – Dois
grandes tanques de planta rectangular. O tanque Norte é de construção mais antiga,
sendo em alvenaria de pedra e argamassa (cal hidráulica) revestida a argamassa, com
paredes internas em lajes de calcário (com grampos em ferro). O tanque Sul foi construído
adossado ao primeiro, tendo o mesmo tipo de aparelho construtivo, mas com paredes
internas revestidas a argamassa. A Sul contém um poço de boca circular com estrutura
em arcos sobre a boca para encaixe de uma nora (retirada) e escadaria de acesso. O
conjunto é envolvido por construções mais recentes em aparelho de betão, tijolo industrial
e cimento, com coberturas em chapa de lusalite. A Este, um barracão adossa-se ao
tanque Sul e a Sul do mesmo tanque adossa-se uma casa de habitação, que adoça
igualmente ao poço. A Sul da casa encontram-se duas malhadas de porcos.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

Canais

Canais

Ponto 17A

Ponto 17A

Ponto 17B

Ponto 17C
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Medidas de Minimização Ajuste do traçado; Inclusão em Planta de Condicionantes de
Obra; Registo Documental; Levantamento Topográfico; Sinalização com barreira
protectora.
Responsável(eis) Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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Anexo 3. Zonamento da prospecção arqueológica
Zona

A

VE
VA
Reduzido
Nulo

Caracterização e registo fotográfico

Zona com frequentes despejos de entulhos e construções dispersas.
Área de sapal atravessada por canais.
Solo com denso coberto herbáceo, com manchas arbustivas e árvores dispersas.

B

Médio
Nulo

Zona de sapal atravessado por canais.
Antigos terrenos agrícolas, actualmente baldios, com rede de canais de rega.
Solo com denso coberto herbáceo e árvores dispersas.

C

NP

Laranjais e lavradios.

NP

Terrenos intransitáveis ou vedados e inacessíveis.
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Zona

D

E

VE
VA

Caracterização e registo fotográfico

Nulo

Linha de caminho-de-ferro ladeada por canais de água e terrenos vedados.

Nulo

Baldios com denso coberto herbáceo.

Nulo

Zona habitacional com terrenos maioritariamente vedados, atravessada por
estradão em terra batida.

Nulo

No lado Sul terrenos ocupados por marinhas.

F

Reduzido
a Nulo
Reduzido
a Nulo

Área industrial abandonada com algumas parcelas de baldio, maioritariamente
vedadas que, quando acessíveis, a visualização do solo é dificultada pelo coberto
vegetal rasteiro, mas denso.
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Zona

G

VE
VA
Médio a
Elevado
Médio a
Reduzido

H

Elevado
Reduzido
a Nulo

Caracterização e registo fotográfico

Zona de pousio e cultivo de
maioritariamente parcelas vedadas.

espécies

hortícolas,

a

espaços.

Inclui

Quando acessível, a visualização do solo é dificultada pelo coberto vegetal
rasteiro, mas denso.

Estrada enquadrada por galeria ripícola, com baldios no exterior, acessíveis.
Alguns despejos de entulhos nas bermas do caminho.

Zona.
Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação actual e/ou visibilidade, com
dimensão significativa à escala cartográfica utilizada.
Parâmetros.
VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade para
detecção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis).
Graus de visibilidade.
Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou
lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da
cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da
superfície do solo; Reduzido = a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de
mais de 75% da superfície do solo; Nulo = zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se
encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo,
desta forma, a progressão e a visualização do solo na totalidade da área considerada; NP = zona
inacessível, não prospectada; Div = diversos graus de visibilidade.
Caracterização.
Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico.
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FICHA TÉCNICA

Projecto

Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas
Residuais de Faro e Olhão

Fase

Estudo de Impacte Ambiental

Concelhos (freguesias)

Faro (Sé); Olhão (Pechão).

Processo DGPC

2004/1(753)

Autoria do EIA

EMERITA, Empresa Portuguesa de Arqueologia
Autores: André Pereira*, Mário Monteiro* e João Carlos Caninas**.
Pesquisa documental: André Pereira.

Equipa

Trabalho de Campo: André Pereira, Mário Monteiro e João Carlos
Caninas.
Fotografia: André Pereira e Mário Monteiro.
Relatório: André Pereira, Mário Monteiro e João Carlos Caninas.
*Arqueólogo.
**Mestre em Arqueologia.

Data de execução

Dezembro de 2011.
Área de Estudo (AE) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA):
corresponde a um polígono envolvendo a área de incidência directa
e indirecta e à zona envolvente tal como se definem seguidamente.

Área de estudo

Área de incidência do projecto (AI): corresponde à área de
incidência directa e indirecta, consistindo num corredor de 100 m de
largura centrado no eixo do traçado do sistema interceptor; esta
área foi objecto de pesquisa documental e de prospecção
sistemática.
Zona Envolvente (ZE): zona circundante da AI considerada até 150
m de distância do limite daquela área; esta área foi objecto de
pesquisa documental.

André Pereira
Arqueólogo coordenador
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ABREVIATURAS
AE - Área de Estudo
AI – Área de Incidência directa e indirecta do projecto
AI-A – Área de Incidência directa e indirecta da solução proposta A para o projecto
AI-B – Área de Incidência directa e indirecta da solução proposta B para o projecto
CGP – Carta Geológica de Portugal
CMP – Carta Militar de Portugal
CMF – Câmara Municipal de Faro
CMO – Câmara Municipal de Olhão
DGPC – Direcção-Geral do Património Cultural
EIA - Estudo de Impacte Ambiental
IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Km – quilómetro
m – metro
n.º - número
Oc. - Ocorrência
PBHRA – Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve
PDM – Plano Director Municipal
PNRF – Parque Natural da Ria Formosa
POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira
SIG – Sistema de Informação Geográfica
ZE – Zona Envolvente da área de incidência do projecto
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SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Introdução
A Ria Formosa é um sapal situado na costa algarvia, que se estende pelos concelhos
de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, que tem a sua largura
máxima junto à cidade de Faro (cerca de 6 km) e variações que nos seus extremos, a
Oeste e a Este, atingem algumas centenas de metros. A norte, em toda a extensão, o
fim da laguna não tem uma delimitação precisa, uma vez que é recortada por salinas,
pequenas praias arenosas, por terra firme, agricultável e por linhas de água doce que
nela desaguam (como são os casos do rio Seco e da Ribeira de Bela Mandil).
Localizada na unidade de paisagem do Algarve Litoral ou Baixo Algarve (Ribeiro;
Lautensach; Daveau, 1987), ou da Ria Formosa (Brito, 2005), a área de estudo do
Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e
Olhão está situada no Parque Natural da Ria Formosa, em Área de Reserva Ecológica
Nacional. Aqui, predominam a Sul os Solonchacks, solos ligados à existência de
toalhas de água salgada e, a Norte, Fluviossolos, solos formados por depósitos fluviais
recentes.

Figura 1 - Localização Geral do Projecto e da Área de Estudo
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Figura 2 - Localização da Área de Estudo e Projecto sobre Carta Militar de Portugal

7
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

Do ponto de vista geológico, a área de estudo do Projecto situa-se, a Sul, sobre
aluviões e sapais, indiferenciados, do Holocénico; a Norte, para além de aluviões, nas
áreas de Gional e Joinal, ocorrem areias e cascalheiras do Plio-Plistocénico,
pertencentes à Formação de Ludo, anteriormente denominada de “Areias de FaroQuarteira” (CGP 1:50.000, 2006; MANUPELLA et al, 2007).
Administrativamente, a área do Projecto localiza-se nos concelhos de Faro e Olhão,
freguesias da Sé e Pechão, respectivamente, pertencentes ao distrito de Faro, incluido
na folha 611 da Carta Militar de Portugal 1:25.000 (Fig. 1 e 2).
A empresa proponente do Projecto em análise é a Águas do Algarve, S.A., cabendo à
IPA, Inovação em Projectos e Ambiente, a execução do EIA.
As intervenções a realizar consistem na desactivação das actuais ETAR de Faro
Nascente e de Olhão Poente, conducente à construção de uma nova instalação de
tratamento (ETAR de Faro/Olhão) e do respectivo sistema interceptor. A localização da
nova, ou novas infraestruturas de tratamento, que se situará no local das existentes,
não cabe no âmbito deste estudo por não envolver afectações do solo ou subsolo.
Preconiza-se que a solução A de transporte de água residual seja implantada em valas
ao longo das estradas e caminhos municipais, de modo a facilitar o acesso às infraestruturas, tanto para a sua construção em fase de obra, como para a sua manutenção
em fase de exploração.
Na solução B, a Sul da linha de caminho-de-ferro, prevê-se, sempre que possível, que
a conduta elevatória seja implantada em caminhos secundários ou em terrenos
privados.

Figura 3 - Localização da Área de Incidência do Projecto sobre Fotografia Aérea

O layout fornecido pelo cliente especifica os elementos constituintes do Projecto, sobre
extracto da CMP na escala 1:25.000 (Fig. 2) e sobre fotografia aérea, (Fig. 3), dos
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quais interessam ao descritor os dois traçados alternativos da conduta a instalar, por se
prever envolverem afectação do solo e subsolo.

Metodologia
Como âmbito de caracterização do descritor Património consideraram-se achados
(isolados ou dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios toponímicos, topográficos ou de outro tipo -, de natureza arqueológica, arquitectónica e
etnológica, independentemente do seu estatuto de protecção ou valor cultural. Estes
dados são denominados, de forma abreviada, como ocorrências.
A metodologia seguida teve como guia a Circular do Instituto Português de Arqueologia
de 10 de Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”.
A área de estudo (AE) do descritor é o conjunto territorial formado pela área de
incidência (AI) do Projecto e por uma zona de enquadramento (ZE), consistindo num
corredor de 400 m centrado no eixo da conduta a instalar. A AI (directa e indirecta)
corresponde a um corredor de 100 m centrado no eixo da conduta, com dois traçados
alternativos para o transporte de água residual afluente (a Norte, a hipótese A prevê
que parte do traçado - na zona junto a Olhão - se desenvolva a Sul da linha de caminho
de ferro, a uma cota bastante próxima do nível médio da água do mar e junto às
salinas; a solução B apresenta a menor extensão de condutas, no entanto
desenvolvendo-se inteiramente a sul da linha de caminho de ferro, em parte junto às
salinas existentes). A ZE corresponde a uma faixa envolvente da AI até 150 m de
distância para o exterior dos limites desta última.
A caracterização do descritor Património Cultural foi constituída com base numa
pesquisa documental aplicada à AE do descritor e na prospecção sistemática da AI do
Projecto (soluções alternativas propostas A e B), com reconhecimento das ocorrências
pré-existentes.
As ocorrências identificadas na pesquisa documental que estão localizadas na ZE
servem para caracterizar o património cultural conhecido e o potencial arqueológico da
AE, não tendo sido sujeitas a reconhecimento.
As ocorrências foram assinaladas na cartografia militar à escala 1:25.000 (Fig. 4). As
respectivas coordenadas (rectangulares) obtiveram-se em campo com GPS manual no
datum WGS84, tendo sido posteriormente convertidas para o datum Lisboa no Utilitário
– Transformação de Coordenadas existente no site do Instituto Geográfico do Exército
(http://www.igeoe.pt/utilitarios/coordenadas/trans.aspx).
A sua caracterização, em ficha individual (Anexo 2) foi efectuada com base no
preenchimento de diversos itens, entre os quais merecem destaque os seguintes: a
referência (número de identificação, comum às varias formas de representação
utilizadas – fichas descritivas, quadros, mapas); o topónimo (nome do sítio onde se
situa, que pode ter origem em informantes locais, na cartografia, na bibliografia ou
outras fontes de informação; no caso da origem cartográfica convencionou-se adoptar
o topónimo mais próximo, mesmo que esteja afastado centenas de metros do local da
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ocorrência); a tipologia (que traduz a funcionalidade original da ocorrência, embora
possa assumir também carácter descritivo); a cronologia (uma aproximação à época ou
épocas de construção e/ou utilização da ocorrência); o estatuto (indica se a ocorrência
está classificada ou inventariado, ao abrigo da legislação sectorial, ou se está
salvaguardada por condicionantes de ordenamento do território); a categoria (a
qualificação, não exclusiva, como património arqueológico e como património
arquitectónico e etnológico); o valor cultural (traduz uma hierarquização estabelecida
no âmbito deste Relatório, que é independente da prevalência de um estatuto de
protecção); outros.
As ocorrências identificadas na Pesquisa Documental estão caracterizadas de forma
resumida no Quadro 1 e com maior detalhe no Anexo 1. As ocorrências identificadas
no trabalho de campo encontram-se caracterizadas também de forma resumida no
Quadro 2 e em pormenor no Anexo 2.
O zonamento da AI (visibilidade do solo) está cartografado na Fig. 5 e descrito no
Anexo 3.
Os números de referência utilizados nos quadros correspondem às localizações
cartografadas na Figuras utilizadas.
Pesquisa Documental
Realizou-se uma pesquisa documental prévia de modo a identificar as ocorrências de
interesse cultural conhecidas na AE.
Os dados arqueológicos têm como fonte geral o inventário de sítios arqueológicos
(Endovélico) da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), através do sítio do
Portal do Arqueólogo (www.arqueologia.igespar.pt) e respectivo SIG fornecido pela
Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo e os dados fornecidos pela Câmara
Municipal d Faro. O património cultural registado no Endovélico e na Câmara Municipal
de Faro tem o estatuto de protecção correspondente à sua inclusão em inventário
público.
Na base de dados da DGPC referente ao património imóvel (Classificado e Em Vias de
Classificação) não se obteve conhecimento de património cultural com estatuto de
protecção.
Mediante a consulta dos Planos Directores Municipais (PDM) de Faro e Olhão
complementou-se o estatuto de protecção do património cultural que constitui o
descritor.
De modo a complementar a informação contida nos nas fontes acima identificadas,
recorreu-se a bibliografia arqueológica, às bases de dados de organismos públicos com
tutela sobre o Património Cultural, nomeadamente o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU), a cartografia geológica (CGP) e a cartografia militar
(CMP).
Nesta fase identificaram-se 5 ocorrências na AE, localizando-se três na AI do Projecto
(Oc. 1, 2 e 3), e duas na ZE do Projecto (Oc. 4 e 5).
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Na AI não se encontram referenciados imóveis classificados ou em vias de
classificação. No entanto, com o estatuto de protecção correspondente à sua inclusão
em planos de ordenamento do território, encontra-se a Oc. 3, Moinho do Caliços, em
PDM e POOC.
Na ZE não se encontram referenciados imóveis classificados ou em vias de
classificação. No entanto, com o estatuto de protecção correspondente à sua inclusão
em planos de ordenamento do território, encontra-se a Oc. 5, Torrejão Velho, uilla
romana, em PDM, POOC e PBHRA.
Da análise fisiográfica e topográfica, salienta-se o topónimo Torrejão, localizado a Este
da AE, que sugere a existência de vestígios de construção antigos, e deverá estar
relacionado com a uilla romana do Torrejão Velho, correspondente à Oc. 5.
Quadro 1. Síntese da Pesquisa Documental
Fontes de
informação

Resultados

Base de dados online com Lista de
imóveis
classificados (DGPC)

Nesta base de dados não se obtiveram as informações referentes a
património imóvel classificado.

Bases de dados online de sítios
arqueológicos
(DGPC, Endovélico)

Na base de dados Endovélico obtiveram-se as descrições dos sítios
georreferenciados fornecidos pela Divisão de Inventário, Documentação e
Arquivo da DGPC, designadamente para as Oc. 2 e 5.

Base de dados online com Inventário
do Património
Imóvel (IHRU)

Identificou-se uma ocorrência nesta base de dados (Oc. 1), localizada na
AI do Projecto.

Bibliografia

A bibliografia consultada não acrescenta novas ocorrências na AE,
servindo para complementar a informação destas.
Carta Geológica de Portugal (CGP): assinala a Oc. 3.

Cartografia

Carta Militar de Portugal (CMP): assinala o património construído
correspondente às Oc. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
O topónimo Torrejão sugere vestígios de construção antigos,
provavelmente relacionados com a Oc. 5, uilla romana do Torrejão Velho.
PDM Faro (1995): não contém informação relevante para o descritor
património cultural da AE.

Planos

PDM Olhão (1997): assinala as Oc. 3 e 5 como relevantes para o descritor
património cultural na AE.
POOC: assinala as Oc. 3 e 5 como relevantes para o descritor património
cultural na AE.
PBHRA: assinala a Oc. 5 como relevante para o descritor património
cultural na AE.

Relatórios

Não foram consultados relatórios relevantes para o descritor património
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Fontes de
informação

Resultados
cultural na AE.
CMF: Solicitaram-se informações ao Eng.º José Macário Correia,
presidente da Câmara Municipal de Faro, tendo sido enviado pelo Dr.
Marco António Lopes, responsável pela Divisão de Museus, Arqueologia e
Restauro, do Departamento de Cultura da autarquia, informação referente
à localização e caracterização da Oc. 4.

Entidades

CMO: Solicitaram-se informações ao Eng.º Francisco José Fernandes
Leal, presidente da Câmara Municipal de Olhão, não tendo, até à data,
sido fornecidos esclarecimentos acerca de património arqueológico e
arquitectónico referente à AE por parte da autarquia.
DGPC: solicitaram-se informações à Dra. Sofia Gomes, da Divisão de
Inventário, Documentação e Arquivo da DGPC de Lisboa, tendo sido
prontamente fornecida cartografia e dados referentes ao património
arqueológico geo-referenciado conhecido na AE, designadamente, Oc. 2 e
5.

Investigadores

Sítios da Internet

Não foram consultados investigadores relevantes para o descritor
património cultural na AE.
CMF: Não acrescenta novas ocorrências na AE, servindo apenas para
complementar a informação destas.
CMO: Não acrescenta novas ocorrências na AE, servindo apenas para
complementar a informação destas.

Súmula Histórica: Faro e Olhão
“Os primeiros marcos históricos da cidade de Faro remontam ao século IV a.C., ao
período da colonização fenícia do Mediterrâneo Ocidental. Seu nome de então era
Ossonoba, sendo um dos mais importantes centros urbanos da região sul de Portugal e
entreposto comercial baseado na troca de produtos agrícolas, peixe e minérios. Entre
os séculos II a.C. e VIII d.C., a cidade, este sob domínio Romano e Visigodo, vindo a
ser conquistada pelos Mouros em 713. Durante a ocupação árabe o nome Ossonoba
prevaleceu, desaparecendo apenas no séc. IX, dando lugar a Santa Maria do Ocidente.
No séc. XI a cidade passa a designar-se Santa Maria Ibn Harun. Capital de um efémero
principado independente no séc. IX, a cidade é fortificada com uma cintura de muralhas
e o nome de Ossonoba começa a ser substituído pelo de Santa Maria, a que mais
tarde se junta a designação de Harune, que deu origem a Faro. Na sequência da
independência de Portugal, em 1143, o primeiro Rei de Portugal, D. Afonso Henriques
e os seus sucessores iniciam a expansão do país para sul, reconquistando os
territórios ocupados pelos Mouros. Depois da conquista por D. Afonso III, em 1249, os
portugueses designaram a cidade por Santa Maria de Faaron ou Santa Maria de
Faaram.
Nos séculos seguintes, Faro tornou-se uma cidade próspera devido à sua posição
geográfica, ao seu porto seguro e à exploração e comércio de sal e de produtos
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agrícolas do interior algarvio, trocas comerciais que foram incrementadas com os
Descobrimentos Portugueses. No séc. XIV a comunidade Judaica começa a ganhar
importância na cidade. Uma das suas figuras mais relevantes foi o tipógrafo Samuel
Gacon, responsável pela impressão do Pentateuco em Hebraico, sendo o primeiro livro
impresso em Portugal no ano de 1487. A comunidade de Faro foi sempre uma das
mais distintas da região algarvia e das mais notáveis do País, contando com muitos
artesãos e muita gente empreendedora.
A manifesta prosperidade dos judeus farenses no séc. XV é interrompida pelo Édito
emitido por D. Manuel I, em Dezembro de 1496, no qual os expulsa de Portugal, caso
não se convertessem ao catolicismo. Assim, oficialmente, e só neste sentido, deixaram
de existir judeus em Portugal, o que, como é óbvio, também aconteceu em Faro. No
local onde estava implantada a judiaria, na Vila Adentro, foi erigido o Convento de
Nossa Senhora da Assunção com o patrocínio da Rainha D. Leonor, esposa de D.
Manuel I. Este Monarca promoveu, em 1499, uma profunda alteração urbanística com
a criação de novos equipamentos na cidade - um Hospital, a Igreja do Espírito Santo
(Igreja da Misericórdia), a Alfândega e um Açougue - fora das alcaçarias e junto ao
litoral. Em 1540, D. João III eleva Faro a cidade e, em 1577, a sede do bispado do
Algarve é transferida de Silves. Em 1596 o saque e o incêndio provocados pelas tropas
inglesas lideradas pelo Conde de Essex, danificaram muralhas e igrejas, provocando
elevados danos patrimoniais e materiais na cidade. Os séculos XVII e XVIII são um
período de expansão para Faro, cercada por uma nova cintura de muralhas, durante o
período da Guerra da Restauração (1640/1668), que abrangia a área edificada e
terrenos de cultura, num vasto semicírculo frente à Ria Formosa.
Em 1 de novembro de 1755, a cidade de Lisboa é arruinada por um Grande Terramoto
que devido à sua intensidade provocou, igualmente, estragos em outras cidades do
país, sobretudo no Algarve. A cidade de Faro sofreu danos generalizados no
património eclesiástico, desde igrejas, conventos até o próprio Paço Episcopal. As
muralhas, o castelo com as suas torres e baluartes, os quartéis, o corpo da guarda,
armazéns, o edifício da alfândega, a cadeia, os conventos de S. Francisco e o de Santa
Clara, foram destruídos e arruinados. Até finais do séc. XIX, a cidade manteve-se
dentro dos limites da Cerca Seiscentista. O seu crescimento gradual sofre um maior
ímpeto nas últimas décadas.” (in http://www.cm-faro.pt).
“Olhão teve, desde tempos pré-históricos, indícios de povoamento que atestam a
ocupação deste território. A mais antiga referência escrita a este lugar designa-o, em
1378, como lugar a que chamam Olham. A barra à mão e a existência de água
abundante teriam sido fatores decisivos para que alguns pescadores, no início do
século XVII, se começassem a fixar na praia de Olhão. O povoado desenvolve-se
contrariando a vontade das autoridades de Faro, a cujo termo pertencia. Para esse
crescimento beneficia, a partir de meados do século XVII, da proteção da Fortaleza de
S. Lourenço que, embora precária, vigiava a entrada da barra e dissuadia os ataques
dos corsários. O incremento da pesca costeira e do alto mar, assim como das trocas
comerciais, provoca um grande surto populacional e, em 1695, os moradores deste
lugar requerem ao Bispo a desanexação da freguesia de Quelfes, pelo que foi então
criada a Freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Olhão. Aquando da ocupação
francesa do Algarve, em 1808, surge em Olhão, a 16 de junho, um espontâneo e
genuíno levantamento popular contra os abusos dos invasores. Esta revolta culmina
com a expulsão dos franceses do lugar de Olhão e, por impulso, de todo o Algarve. No
mês seguinte, embarcam para o Brasil 17 homens de Olhão no Caíque “Bom Sucesso”,
com a missão de levar à Corte da Colónia a novidade da expulsão. A referida tripulação
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levara uma missiva, extra-oficial, na qual estava descrita a audaciosa atitude que os
olhanenses tomaram nessa revolta. A recompensa traduziu-se num Alvará com força
de Lei, com que o Príncipe-Regente resolve distinguir Olhão, e os seus habitantes,
passando de lugar a Vila e ordenando que “se denomine Vila de Olhão da
Restauração”.
A passagem a Vila implicava a criação de um novo Concelho, dotado de autonomia
local, o que só aconteceria em 1826. Nesse ano, é erigida a Câmara de Olhão criandose, para o efeito, o lugar de Juiz de Fora que, então, presidia à Vereação. Em 1835, a
freguesia de Moncarapacho passou a fazer parte do Termo de Olhão e, no ano
seguinte, a Câmara tomou posse das freguesias de Olhão, Quelfes, Pechão e parte da
freguesia de Moncarapacho. Em 1874 tem lugar uma divisão judicial de Portugal que
determina a constituição definitiva do Concelho de Olhão, com as atuais cinco
freguesias: Olhão. Moncarapacho, Quelfes, Pechão e Fuseta. Com o decorrer do
tempo, a pequena vila de pescadores converteu-se num grande centro económico,
social e urbano de tal modo florescente que, em 1985, é elevada à categoria de
Cidade. A Vila de Olhão da Restauração passa a Cidade de Olhão da Restauração.” (in
http://www.cm-olhao.pt)

Trabalho de Campo
O trabalho de campo decorreu em Dezembro de 2011, tendo como objectivo a
prospecção sistemática da área de incidência do Projecto, designadamente, de um
corredor de 100 m centrado no eixo da conduta a instalar.
Como base de trabalho, foi utilizada cartografia do projecto à escala 1: 25.000 e
fotografia aérea da AI, adequadas ao desenvolvimento do Projecto. A partir deste
suporte, obtiveram-se coordenadas de apoio, ulteriormente usadas para navegação
com GPS, em complemento da orientação visual e informações orais cedidas por
habitantes locais (Fig. 4).
Os trabalhos de campo foram realizados por três prospectores, em condições
climáticas adequadas, apresentando-se os terrenos, maioritariamente, com reduzida
visibilidade do solo para detecção de vestígios artefactuais de superfície.
No âmbito da prospecção não se identificaram novas ocorrências de cariz
arqueológico. Foram identificadas, contudo, doze novas ocorrências de âmbito
arquitectónico e/ou etnológico, localizando-se três na AI do Projecto, para as soluções
propostas A e B (Oc. 14, 15 e 16), oito AI do Projecto, para a solução proposta A (Oc.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) e outra na AI do Projecto, para a solução proposta B (Oc.
17).
Procedeu-se ainda ao reconhecimento de três ocorrências previamente identificadas na
pesquisa documental, localizadas na AI do Projecto, para as soluções propostas A e B
(Oc. 3, de cariz arquitectónico e/ou etnológico) e para a solução proposta A (Oc. 1 e 2,
a primeira de cariz arquitectónico e/ou arqueológico; a segunda de cariz arqueológico).
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Figura 4 - Localização da Área de Estudo e das Ocorrências de Interesse Cultural sobre Carta Militar de Portugal
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Figura 5 - Zonamento da prospecção arqueológica sobre Carta Militar de Portugal (Visibilidade do solo).
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As ocorrências localizadas na ZE não foram sujeitas a reconhecimento em campo; a
sua inclusão na Situação de Referência apenas serviu, conforme atrás referido, para
caracterizar o potencial cultural da AI para além das áreas que se encontram
abrangidas pelo Projecto.
De modo a permitir caracterizar a ocupação do solo foi efectuado um registo fotográfico
panorâmico da área do Projecto, tendo sido efectuado um zonamento da AI no que
concerne as características da actual ocupação do terreno e de visibilidade do solo
para a detecção de estruturas e materiais arqueológicos (Anexo 3 e Fig. 5).
Caracterização da actual ocupação do solo
A área de incidência do projecto abrange duas áreas distintas no que concerne a
ocupação actual do solo.
A Sul (parte da Solução proposta A e Solução Prosposta B), em área marcadamente
de Sapal, os terrenos encontram-se maioritariamente ocupados por salinas (marinhas e
pisciculturas), ocorrendo algumas parcelas agricultadas e habitações familiares; o
trânsito faz-se pela linha de caminho-de-ferro existente e por caminhos secundários de
terra batida. Aqui, a visibilidade do solo para materiais, dadas as características do
terreno, torna-se reduzida a nula.
A Norte (parte da Solução Proposta B), de cariz maioritariamente agrícola,
encontramos bastantes unidades de produção agrícola familiar vedadas, com acesso
inacessível. Nas proximidades da linha férrea, é evidente o cariz semi-industrial das
edificações e da ocupação do espaço. Aqui, alternam-se visibilidades do solo entre a
média, reduzida e nula, consoante o tipo de cobertura vegetal.

Quadro 2. Situação de Referência do Descritor Património Cultural
Referência

TC

PD

1

1

2

2

3

3
4
5

6
7
8
9
10

Tipologia
Topónimo ou
Designação

Inserção no Projecto (AI, ZE)
Categoria (CL, AA, AE)
Valor cultural e Classificação
AI
ZE
CL

Silos
Silos junto à E. N. 125
Achado(s) Isolado(s)
Cova da Onça
Moinho de Maré
Moinho do Caliços
Vestígios Diversos
Antigo Posto Fiscal
Villa
Torrejão Velho
Quinta
Quinta dos Virgílios
Poço
Poço 1 dos Virgílios
Poço
Poço 1 do Gional
Poço
Poço 2 dos Virgílios
Poço
Poço 2 do Gional

AA

AE

CL

AA

AE

Cronologia

PA

PR

F

ER

2
In
3

Ind

C

In
PL

MC

PL

PL

In
3

O

5

ER

5

ER

2

C

1

C

1

C

1

C

1

C

17
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

Referência

TC

Tipologia
Topónimo ou
Designação

PD

11
12
13
14
15
16
17

Inserção no Projecto (AI, ZE)
Categoria (CL, AA, AE)
Valor cultural e Classificação
AI
ZE
CL

Edifício de Habitação
Monte Amarelo
Poço
Poço 1 da Cova da Onça
Poço
Poço 2 da Cova da Onça
Casal Agrícola
Marinha de Pedro
Guerreiro
Poço e Tanque
Marinha do Grelha
Poço e Tanque
Torrejão
Diversos
Salgados do Fialho

AA

AE

CL

AA

AE

Cronologia

PA

PR

F

ER

MC

2

C

1

C

1

C

1

C

1

C

1

C

2

C

Ind

LEGENDA
Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as
letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência
entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências.
Tipologia, Topónimo ou Designação
Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto.
Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção (M=monumento
nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de protecção; Z=zona de
Protecção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = Património arqueológico; AE =
Arquitectónico, artístico, etnológico, construído.
Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência
não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico,
cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou
ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade,
monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2),
Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação,
antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura
local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída.
Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não
se obteve informação actualizada ou não se visitou o local.
Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História
Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média,
Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a
informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada
ou não se visitou o local. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.
Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância
em termos de afectação, através das seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes cores nas células): achado
isolado (cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200m2 (cor azul); manchas de
dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m 2 e estruturas lineares
com comprimento superior a 100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja).

Incidência espacial
Achado isolado
Ocorrência de pequena dimensão

Áreas de potencial valor arqueológico
Ocorrência de dimensão significativa
Dimensão não determinada
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A Situação de Referência do descritor Património Cultural foi elaborada com base
numa pesquisa documental e em trabalho de campo. Na caracterização da situação de
referência registaram-se 17 ocorrências de interesse cultural.
Nesta fase de Estudo Prévio não foram identificadas condicionantes significativas na AI
do Projecto, de acordo com o layout actual. Assim, considera-se não existirem
situações críticas que inviabilizem o Projecto, devendo, contudo, serem respeitadas as
medidas de minimização propostas. De facto, reconhecem-se alguns impactes nas
ocorrências localizadas na AI do Projecto em relação de proximidade com as diferentes
partes físicas do Projecto. Todavia os impactes identificados nesta fase são de
reduzida magnitude e podem ser minimizados.
Por se localizarem na ZE do Projecto não se identificaram impactes negativos sobre as
ocorrências numeradas com as referências 4 e 5.
A seguinte caracterização de impactes tem em conta os dois seguintes factores: o grau
de incidência e proximidade eventual da acção impactante sobre a ocorrência cultural;
o valor cultural intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. Esta avaliação foi executada
sobre cartografia militar à escala 1:25.000.
Consideram-se passíveis de gerar impacte negativo (directo ou indirecto) sobre as
ocorrências de interesse patrimonial as seguintes acções:
A. Abertura de vala para instalação de conduta: escavação/frente de obra e circulação
de máquinas;
B. Outras componentes de localização desconhecida: exploração de áreas de
empréstimo (extracção de terras de empréstimo e de depósito de terras sobrantes).
No Quadro 3 caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais
identificadas na Situação de Referência.

SOLUÇÃO PROPOSTA A
Fase de construção
1. Ocorrências 2, 14 e 16 – Achado(s) Isolado(s) da Cova da Onça, Casal Agrícola
da Marinha de Pedro Guerreiro e Poço e Tanque do Torrejão, respectivamente.
São indeterminados os impactes decorrentes desta fase nas ocorrências, dada a
impossibilidade de confirmar a localização da Oc. 2 durante o trabalho de campo
e, no caso das Oc. 14 e 16, dada a sua localização em terrenos particulares não
vedados próximo, à escala do estudo, do traçado da conduta;
2. Ocorrências 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 – Silos junto à E.N. 125, Moinho
de Maré do Caliços, Quinta dos Virgílios, Poço 1 dos Virgílios, Poço 1 do Gional,
Poço 2 dos Virgílios, Poço 2 do Gional, Edifício de Habitação do Monte Amarelo,
Poço 1 da Cova da Onça, Poço 2 da Cova da Onça e Poço e Tanque da
Marinha do Grelha, respectivamente. Não é previsível que ocorram afectações
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nesta fase do projecto, dada a localização das ocorrências em propriedades
vedadas e inacessíveis, o que as protege e, à escala do estudo, do traçado da
conduta a instalar estar afastado em relação em alguns casos.
Segundo a informação disponível não se prevê a demolição de património construído
(poços, casas, tanques, outros).
Fase de exploração
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que
possam resultar da exploração do Projecto.
A avaliação dos impactes que possam ocorrer nesta fase deve basear-se nos
resultados da fase anterior.
Fase de desactivação
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que
possam resultar da desactivação do Projecto.
A avaliação dos impactes que possam ocorrer nesta fase deve basear-se nos
resultados das fases anteriores.

SOLUÇÃO PROPOSTA B
Fase de construção
1. Ocorrência 16 – Poço e Tanque do Torrejão. São indeterminados os impactes
decorrentes desta fase na ocorrência, dada a sua localização em terrenos
particulares não vedados próximo, à escala do estudo, do traçado da conduta;
2. Ocorrências 3 e 15 – Moinho de Maré do Caliços e Poço e Tanque da Marinha
do Grelha, respectivamente. Não é previsível que ocorram afectações nesta fase
do projecto, dada a localização das ocorrências em propriedades particulares e
habitadas, protegendo-as e ao seu afastamento em relação à área de afectação
prevista pelo projecto, à escala do estudo;
3. Ocorrência 17 – Salgados do Fialho, correspondendo a diversas estruturas
hidráulicas. À escala do estudo, prevê-se a afectação da ocorrência, quiçá a sua
destruição parcial. Como tal, os impactes decorrentes do projecto sobre a
ocorrência serão certos, directos e negativos, de reduzida magnitude,
significativos, de duração permanente e irreversíveis
Fase de exploração
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que
possam resultar da exploração do Projecto.
A avaliação dos impactes que possam ocorrer nesta fase deve basear-se nos
resultados da fase anterior.
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Fase de desactivação
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que
possam resultar da desactivação do Projecto.
A avaliação dos impactes que possam ocorrer nesta fase deve basear-se nos
resultados das fases anteriores.

Quadro 3. Avaliação de Impactes do Descritor Património

Caracterização de impactes
Inserção no
projecto
Referência
Designação
Tipologia

AI = Área de
incidência do Projecto
(A=Solução proposta
A; B=Solução
Proposta B;
AB=Soluções
Propostas A e B)
ZE = Zona envolvente
do Projecto.

Fase: Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D)
Incidência (In): indirecto (I), directo (D);
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+);
Magnitude (Ma): reduzido (R), médio (M), elevado (E);
Significância (Sg): pouco significativo (P), significativo (S),
muito significativo (M);
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);
Probabilidade (Pr): incerto (I), provável (P), certo (C);
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I).
(? = incerteza na atribuição)

In
AI

ZE

D

1
Silos junto à E. N. 125
Silos

2
Cova da Onça
Achado(s) Isolado(s)

3
Moinho do Caliços
Moinho de Maré

AI
A

AI
A

AI
AB

ZE

ZE

4
Antigo Posto Fiscal
Vestígios Diversos

ZE

5
Torrejão Velho
Villa

ZE

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

Fase
I

-

+

R

M

E

P

S

M

T

P

I

P

C

R

I

I
N
I

C

N

E

N

D

N

C

I

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N
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Caracterização de impactes
Inserção no
projecto
Referência
Designação
Tipologia

6
Quinta dos Virgílios
Quinta

7
Poço 1 dos Virgílios
Poço

8
Poço 1 do Gional
Poço

9
Poço 2 dos Virgílios
Poço

10
Poço 2 do Gional
Poço

11
Monte Amarelo
Edifício de Habitação

12
Poço 1 da Cova da Onça
Poço

13
Poço 2 da Cova da Onça
Poço

14
Marinha de Pedro Guerreiro
Casal Agrícola

15
Marinha do Grelha
Poço e Tanque

AI = Área de
incidência do Projecto
(A=Solução proposta
A; B=Solução
Proposta B;
AB=Soluções
Propostas A e B)
ZE = Zona envolvente
do Projecto.

AI
A

AI
A

AI
A

AI
A

AI
A

AI
A

AI
A

AI
A

AI
AB

AI
AB

Fase: Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D)
Incidência (In): indirecto (I), directo (D);
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+);
Magnitude (Ma): reduzido (R), médio (M), elevado (E);
Significância (Sg): pouco significativo (P), significativo (S),
muito significativo (M);
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);
Probabilidade (Pr): incerto (I), provável (P), certo (C);
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I).
(? = incerteza na atribuição)

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N

C

I

E

N

D

N

C

N

E

N

D

N
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Caracterização de impactes
Inserção no
projecto
Referência
Designação
Tipologia

16
Torrejão
Poço e Tanque

17
Salgados do Fialho
Diversos

AI = Área de
incidência do Projecto
(A=Solução proposta
A; B=Solução
Proposta B;
AB=Soluções
Propostas A e B)
ZE = Zona envolvente
do Projecto.

AI
AB

C

I

E

N

D

N

C

AI
B

Fase: Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D)
Incidência (In): indirecto (I), directo (D);
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+);
Magnitude (Ma): reduzido (R), médio (M), elevado (E);
Significância (Sg): pouco significativo (P), significativo (S),
muito significativo (M);
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);
Probabilidade (Pr): incerto (I), provável (P), certo (C);
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I);
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I).
(? = incerteza na atribuição)

D

-

R

S

P

C

I

E

N

D

N

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor
Património
(os parâmetros indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o
projecto não permitir fazer tal qualificação)
Incidência (directo, indirecto): o impacte é directo (D) se for provocado pela construção ou exploração
do projecto e indirecto (I) se for induzido por actividades decorrentes ou ligadas ao projecto.
Tipo (negativo, positivo): um impacte negativo ou prejudicial (-) traduz a destruição parcial ou total de
uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial. Um
impacte positivo ou benéfico (+) decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou o estado de
conservação de uma ocorrência patrimonial.
Magnitude (reduzida, média, elevada): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de
cada uma das acções impactantes e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é
reduzida (R) se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também
com menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. É média (M) se implicar uma
destruição parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é elevada (E) se o impacte for
directo e implicar uma destruição total da ocorrência.
Significância (pouco significativo, significativo, muito significativo): os impactes são pouco significativos
(P) quando o projecto não provocar afectação de ocorrências de valor patrimonial; os impactes são
significativos (S) quando o projecto induzir afectação de ocorrências de valor patrimonial de carácter
histórico, construído, arquitectónico, arqueológico, etnográfico ou cultural; serão impactes muito
significativos (M) quando aquelas ocorrências possuírem valor a nível nacional ou internacional, ou,
quando a extensão da área afectada for considerável a nível loco-regional.
Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção
impactante sobre a ocorrência patrimonial pode ser temporária (T) ou permanente (P). Embora muitas
causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, em geral, carácter permanente. Porém
um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de conservação da
ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário.
Probabilidade (incerto, provável, certo): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de
impactes é determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções
impactantes, da sua localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências
patrimoniais. A probabilidade é certa (C) se a localização de uma parte de projecto coincide de forma
negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial.
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Reversibilidade (reversível, irreversível): o impacte é reversível (R) ou irreversível (I) consoante os
correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a médio ou longo prazo, designadamente
quando cessa a respectiva causa, durante o horizonte do projecto, ou, no caso de ser possível a
avaliação da fase de desactivação, após as acções que a determinam.
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
A minimização dos impactes negativos e indeterminados associados à construção do
Projecto, de acordo com a solução alternativa adaptada, identificados em capítulo
precedente, poderá ser realizada mediante a aplicação das medidas abaixo indicadas,
as quais deverão ser complementadas com as especificadas no Quadro 4 onde se
discriminam medidas gerais (relativas à obra) e específicas (reportáveis às
ocorrências).
A Medidas de Minimização foram executadas tendo por base a actual implantação dos
componentes do Projecto sobre a cartografia militar à escala 1:25 000, as distâncias a
que as ocorrências se encontram das componentes do projecto e o valor cultural
destas.
Por se localizarem na ZE do Projecto não se identificaram impactes negativos sobre as
ocorrências numeradas com as referências de 4 e 5, contudo, por precaução, devem
ser incluídas na Planta Síntese de Condicionantes a incluir no Caderno de Encargos da
Obra.
De acordo com a Situação de Referência apresentada e com a correspondente
Avaliação de Impactes recomenda-se a aplicação das seguintes medidas de
minimização de âmbito geral:
A. Inclusão da totalidade das ocorrências identificadas (num total de 17) na Planta
Síntese de Condicionantes a incluir no Caderno de Encargos da Obra (MEDIDA
1);
B. Na fase de Construção todas as actividades que envolvam o remeximento e
escavação a nível do solo e subsolo obrigam a acompanhamento integral e
contínuo dos trabalhos por um arqueólogo, com efeito preventivo em relação à
afectação de eventuais vestígios arqueológicos incógnitos. Efectuar
acompanhamento arqueológico de todas as áreas das ocorrências,
desempenhando uma função de monitorização, durante a fase de construção,
no caso das que se encontram na envolvente do traçado do projecto (MEDIDA
2);
C. No âmbito dos trabalhos afectos ao Projecto garantir a conservação in situ de
todas as ocorrências que se encontram na envolvente das áreas directamente
afectadas pelas componentes do projecto. A conservação in situ significa
garantir que o estado de conservação actual da ocorrência não se degrada
devido à execução da obra;
Preferencialmente deverão adoptar-se como medidas de minimização, sempre que tal
seja possível, aquelas que menor impacte causem sobre as ocorrências.
O Projecto e a sua execução devem ter como referência as medidas de minimização
de âmbito geral supra definidas e as medidas de minimização específicas a seguir
especificadas, e que estão resumidas no Quadro 4.
No Quadro 5 definem-se as medidas-tipo de aplicação relevante neste descritor,
embora apenas algumas sejam aplicáveis ao projecto vertente.
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SOLUÇÃO PROPOSTA A
Fase de Elaboração do Projecto de Construção
No âmbito do Projecto deve ser adoptada a seguinte medida de âmbito geral: Inclusão
da totalidade das ocorrências, localizadas na AI e na ZE, na Planta Condicionantes do
Caderno de Encargos da Obra (MEDIDA 1).
1. Ocorrências 14 e 16 – Casal Agrícola da Marinha de Pedro Guerreiro e Poço e
Tanque do Torrejão: ocorrências de valor arquitectónico e etnológico baixo e
médio-baixo, que se localizam junto do troço projectado. Deve proceder-se ao
Registo Documental para memória futura, nesta ou na fase seguinte, podendo
ser afectada em fases subsequentes (MEDIDA 4).
Fase de construção
Todas as actividades que envolvam o remeximento e escavação a nível do solo e
subsolo obrigam a acompanhamento integral e contínuo dos trabalhos por um
arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afectação de eventuais vestígios
arqueológicos incógnitos (MEDIDA 2).
2. Ocorrências 14 e 16 - Casal Agrícola da Marinha de Pedro Guerreiro e Poço e
Tanque do Torrejão. Como medida preventiva, face à proximidade dá área de
afectação da vala a escavar para instalação de conduta, e ao facto das
propriedades onde se situam não se encontrarem vedadas, estas ocorrências
deverão ser devidamente vedadas com barreira protectora durante a fase de
construção mas previamente ao início dos trabalhos nessas frentes de obra, de
modo a garantir o seu estado de conservação actual, devido à execução da obra
(MEDIDA 3). Deve proceder-se ao Registo Documental para memória futura,
preferencialmente na fase anterior, ou nesta fase, previamente ao início dos
trabalhos nessas frentes de obra (MEDIDA 4).
Para as restantes ocorrências (4 e 5) localizadas na ZE não se propõem medidas de
minimização nesta fase.
Os resultados das medidas executadas na fase de elaboração de projecto poderão
determinar a adopção de medidas aplicáveis à fase de construção de modo a garantir a
salvaguarda do património cultural.
Fase de exploração
Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização
nesta fase.
Todavia, as ocorrências devem constar em planta de condicionantes e serem
adoptadas medidas de minimização em função dos resultados das fases anteriores de
modo a garantir a salvaguarda do património cultural.
Fase de desactivação
Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização
nesta fase.
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Todavia, as ocorrências devem constar em planta de condicionantes e serem
adoptadas medidas de minimização em função dos resultados das fases anteriores de
modo a garantir a salvaguarda do património cultural.

SOLUÇÃO PROPOSTA B
Fase de Elaboração do Projecto de Construção
No âmbito do Projecto deve ser adoptada a seguinte medida de âmbito geral: Inclusão
da totalidade das ocorrências, localizadas na AI e na ZE, na Planta Condicionantes do
Caderno de Encargos da Obra (MEDIDA 1).
1. Ocorrências 14 e 16 – Casal Agrícola da Marinha de Pedro Guerreiro e Poço e
Tanque do Torrejão: ocorrências de valor arquitectónico e etnológico baixo e
médio-baixo, que se localizam junto do troço projectado. Deve proceder-se ao
Registo Documental para memória futura, nesta ou na fase seguinte, podendo
ser afectada em fases subsequentes (MEDIDA 4);
2. Ocorrência 17 - Estruturas Hidráulicas de Salgados do Fialho. Como se prevê
que a ocorrência deverá ser afectada durante a fase seguinte, deve equacionarse a localização alternativa do projecto (solução proposta A) (MEDIDA 5). Na
impossibilidade de tal se verificar, deverá proceder-se ao Registo Documental
para memória futura envolvendo, neste caso específico, Levantamento
Topográfico exaustivo (MEDIDA 4).
Fase de construção
Todas as actividades que envolvam o remeximento e escavação a nível do solo e
subsolo obrigam a acompanhamento integral e contínuo dos trabalhos por um
arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afectação de eventuais vestígios
arqueológicos incógnitos (MEDIDA 2).
3. Ocorrências 14 e 16 - Casal Agrícola da Marinha de Pedro Guerreiro e Poço e
Tanque do Torrejão. Como medida preventiva, face à proximidade da área de
afectação da vala a escavar para instalação de conduta, e ao facto das
propriedades onde se situam não se encontrarem vedadas, estas ocorrências
deverão ser devidamente vedadas com barreira protectora durante a fase de
construção mas previamente ao início dos trabalhos nessas frentes de obra, de
modo a garantir que o seu estado de conservação actual, devido à execução da
obra (MEDIDA 3). Deve proceder-se ao Registo Documental para memória
futura, preferencialmente na fase anterior, ou nesta fase, previamente ao início
dos trabalhos nessas frentes de obra (MEDIDA 4);
4. Ocorrência 17 – Estruturas Hidráulicas de Salgados do Fialho. Caso a
ocorrência não seja totalmente afectada durante esta fase, deverá ser
devidamente vedada com barreira protectora durante a fase de construção mas
previamente ao início dos trabalhos na frente de obra correspondente, de modo
a garantir que o seu estado de conservação, devido à execução da obra
(MEDIDA 3).
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Para as restantes ocorrências (4 e 5) localizadas na ZE não se propõem medidas de
minimização nesta fase.
Os resultados das medidas executadas na fase de elaboração de projecto poderão
determinar a adopção de medidas aplicáveis à fase de construção de modo a garantir a
salvaguarda do património cultural.
Fase de exploração
Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização
nesta fase.
Todavia, as ocorrências devem constar em planta de condicionantes e serem
adoptadas medidas de minimização em função dos resultados das fases anteriores de
modo a garantir a salvaguarda do património cultural.
Fase de desactivação
Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização
nesta fase.
Todavia, as ocorrências devem constar em planta de condicionantes e serem
adoptadas medidas de minimização em função dos resultados das fases anteriores de
modo a garantir a salvaguarda do património cultural.

Quadro 4. Medidas de Minimização do Descritor Património
INCIDÊNCIA

FASE
Elaboração
Projecto

La
Aj

PC

So
Es

Ac

Co

Si

Rg

Vi
Mo

Va

Ou

NM

PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Geral
Exploração

NM

Desactivação

NM

Elaboração
Projecto
1
Silos junto à E. N.
125
Silos

Pr

Construção

PC
(1)
Ac
(2)

Exploração

NM

Desactivação

NM
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INCIDÊNCIA

FASE
Elaboração
Projecto

2
Cova da Onça
Achado(s)
Isolado(s)

Co

Si

Rg

Vi
Mo

Va

Ou

NM

PC
(1)
Ac
(2)

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)

Construção

NM

Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)

Construção

NM

Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM

Elaboração
Projecto
7
Poço 1 dos
Virgílios
Poço

Ac

Desactivação

Elaboração
Projecto
6
Quinta dos
Virgílios
Quinta

So
Es

NM

Elaboração
Projecto
5
Torrejão Velho
Villa

Pr

Exploração

Elaboração
Projecto
4
Antigo Posto
Fiscal
Vestígios Diversos

PC

Construção

Elaboração
Projecto
3
Moinho do Caliços
Moinho de Maré

La
Aj

Construção

PC
(1)
Ac
(2)

Exploração

NM

Desactivação

NM
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INCIDÊNCIA

FASE
Elaboração
Projecto

8
Poço 1 do Gional
Poço

Co

Si

Rg

Vi
Mo

Va

Ou

NM

PC
(1)
Ac
(2)

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM

Elaboração
Projecto
13
Poço 2 da Cova
da Onça
Poço

Ac

Desactivação

Elaboração
Projecto
12
Poço 1 da Cova
da Onça
Poço

So
Es

NM

Elaboração
Projecto
11
Monte Amarelo
Edifício de
Habitação

Pr

Exploração

Elaboração
Projecto
10
Poço 2 do Gional
Poço

PC

Construção

Elaboração
Projecto
9
Poço 2 dos
Virgílios
Poço

La
Aj

Construção

PC
(1)
Ac
(2)

Exploração

NM

Desactivação

NM
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INCIDÊNCIA

La
Aj

FASE

Co

Si

Rg

Vi
Mo

Va

Ou

NM

Rg
(4)
Si
(3)
NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção
Exploração

NM

Desactivação

NM
PC
(1)
Ac
(2)

Construção

Si
(3)

Rg
(4)
Rg
(4)

Exploração

NM

Desactivação

NM

Elaboração
Projecto
17
Salgados do
Fialho
Diversos

Ac

Exploração

Elaboração
Projecto
16
Torrejão
Poço e Tanque

So
Es

Ac
(2)

Construção

Elaboração
Projecto
15
Marinha do Grelha
Poço e Tanque

Pr

PC
(1)

Elaboração
Projecto
14
Marinha de Pedro
Guerreiro
Casal Agrícola

PC

La
(5)

Construção

PC
(1)
Ac
(2)

Si
(3)

Rg
(4)
Rg
(4)

Exploração

NM

Desactivação

NM

Quadro 5. Medidas de Minimização (conceitos)
MEDIDA

FASE

La
Aj

Localização Alternativa
Ajustamento do Projecto

Elaboração de
projecto

PC

Planta de Condicionantes do Elaboração de
Caderno de Encargos
projecto

Pr

Prospecção (arqueológica)

Elaboração de
projecto
Construção

So Sondagens Arqueológicas
Es Escavações Arqueológicas

Elaboração de
projecto
Construção

DEFINIÇÃO
Alteração da posição de partes do Projecto com o objectivo de
anular um impacte negativo, certo ou previsível, sobre uma
ocorrência de valor significativo ou de valor indeterminado.
Inclusão das ocorrências de interesse patrimonial, identificadas na
Situação de Referência, em planta de condicionantes tendo em
vista a sua conservação in situ.
As partes do Projecto ou as áreas funcionais da obra (estaleiros,
depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas) que se
localizem fora das zonas prospectadas no decurso desta avaliação
deverão ser prospectadas antes do início da obra.
Execução de sondagens e/ou escavações arqueológicas ou outros
estudos destinadas a obter informação que permita determinar o
estado de conservação, a funcionalidade e o interesse científico
dos sítios e monumentos em causa. Os resultados dessas
pesquisas aconselharão, ou não, a valorização dos respectivos
sítios e a publicação dos resultados sob a forma de monografia
devidamente ilustrada.
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MEDIDA

Ac

Acompanhamento
(arqueológico)

FASE

Construção

Co Conservação

Construção
Exploração

Si

Construção

Sinalização

Rg Registo (documental)

Elaboração de
projecto
Construção

Vi

Vigilância

Exploração

Mo Monitorização

Exploração

Va

Exploração

Valorização

DEFINIÇÃO
Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a
remoção e o revolvimento de solo (desmatação e decapagens
superficiais em acções de preparação ou regularização do terreno)
e a escavação no solo e subsolo. Os resultados deste
acompanhamento podem determinar a adopção de medidas de
minimização específicas (registo, sondagens, escavações
arqueológicas, etc). Os achados móveis efectuados no decurso
desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do património cultural.
As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou
que sejam reconhecidas durante o acompanhamento da obra
devem, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial,
ser conservadas (mesmo que de forma passiva) de tal forma que
não se degrade o seu estado de conservação actual. No decurso
da obra esta medida pode traduzir-se na delimitação e sinalização
de áreas de protecção às ocorrências a conservar. Em alternativa
deverá ser considerada a possibilidade de fazer a sua trasladação
ou conservação ex situ.
Nas proximidades da frente obra deverão ser sinalizadas todas as
ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de afectação,
mesmo que indirecta, na fase de construção (nomeadamente
devido à circulação de máquinas, à instalação de áreas de depósito
ou outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos
involuntários e garantir a conservação dessas ocorrências.
Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na
elaboração de memória descritiva (para memória futura) das
ocorrências de interesse patrimonial que possam ser destruídas em
consequência da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes
da proximidade em relação à frente obra.
Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de
maior interesse patrimonial identificados na AI do projecto. A
execução desta medida compete ao dono-da-obra, com
obrigatoriedade de comunicação às entidades competentes dos
efeitos negativos detectados.
Monitorização periódica do estado de conservação das principais
ocorrências patrimoniais situadas na AI do projecto ou nos
principais acessos. Esta medida deve ser executada por
especialista independente (arqueólogo) contratado pelo dono-daobra e obriga à apresentação de relatórios de visita à entidade de
tutela sobre o património arqueológico.
A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas
relacionadas com o estudo, a fruição pública (turístico-didáctica) e
a conservação activa, in situ, das ocorrências de maior interesse
patrimonial.

Não se tendo confirmado a existência do sítio correspondente aos achados isolados da
Cova da Onça (CNS 30956), foram apenas identificadas ocorrências de cariz
arquitectónico e etnológico na Área de Incidência do Projecto.
Na solução proposta A, identificou-se um par de silos junto à E.N.125, um moinho de
maré, uma quinta, um casal agrícola e oito poços (dois deles com Tanque anexo).
Nenhuma das ocorrências inviabiliza esta alternativa de projecto, desde que cumpridas
as medidas de minimização. Na solução proposta B, incluem-se os dois poços com
tanque, referidos anteriormente, e um conjunto de estruturas hidráulicas de cronologias
contemporâneas. Nenhuma das ocorrências inviabiliza esta alternativa de projecto,
desde que cumpridas as medidas de minimização.
Das duas propostas alternativas para o traçado, considera-se que a Solução A causa
menor impacte do ponto de vista do património cultural. Contudo, perante o
cumprimento das medidas de mimimização expostas no presente documento, é
possível optar pela alternativa B.

32
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA
Bibliografia
ALARCÃO, J. de (1988a) – O Domínio Romano em Portugal. Lisboa: Publicações EuropaAmérica.
ALARCÃO, Jorge de (1988b) – Roman Portugal. Vol. II: fasc. 8 (Faro). Warminster: Aris &
Phillips LTD.
BRITO, Raquel Soeiro de, coord. (2005) – Atlas de Portugal. Lisboa: Instituto Geográfico
Português.
LAMEIRA, Francisco (1995) – Faro. Edificações Notáveis. Faro: Câmara Municipal de Faro.
MANUPELLA, G., et al. (2007) – Notícia Explicativa da Folha 53-A Faro. Carta Geológica de
Portugal. Esc. 1:50.000. Lisboa: Departamento de Geologia - INETI, IP.
MARQUES, Teresa, coord. (1995) – Carta Arqueológica de Portugal. Faro, Olhão, Tavira,
Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim. Lisboa: IPPAR.
RIBEIRO, Orlando; LAUTENSACH, Hermann, DAVEAU, Suzanne (1987) – Geografia de
Portugal. Lisboa: Edições Sá da Costa.

Cartografia
CGP (2006) – Carta Geológica de Portugal. Esc. 1:50.000. Folha 53-A Faro. Lisboa:
Departamento de Geologia - INETI, IP.
CMP (2005) - Carta Militar de Portugal. Escala 1:25.000. Folha 611 Faro. Lisboa: Instituto
Geográfico do Exército.

Planos
PDM (1995) - Plano Director Municipal de Faro.
PDM (1995) - Plano Director Municipal de Olhão.

Entidades
Câmara Municipal de Faro (CMF), Dr. Marco António Lopes.
Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), Dra. Sofia Gomes.

33
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

Sítios da Internet
Câmara Municipal de Faro (CMM): http://www.cm-faro.pt
Câmara Municipal de Olhão (CMV): http://www.cm-olhao.pt
Geoportal do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG): http://geoportal.lneg.pt
Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU): http://www.monumentos.pt
Direcção Geral do Património Cultural (DGPC): http://www.igespar.pt
Instituto Geográfico do Exército (IGeoE): http://www.igeoe.pt
Portal do Arqueólogo (DGPC): http://arqueologia.igespar.pt

34
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

ANEXOS
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Anexo 1. Ocorrências identificadas na pesquisa documental
Estatuto (legal)
Nº de Referência

Valor Cultural

Topónimo

CMP Folha N.º

Tipologia

Fonte de Informação

Cronologia

Localização

Categoria

Ficha de Sítio

1

Inexistente

Silos junto à E. N.
125

Médio-Baixo

Silos

CMP 1.25.000; Inventário
do IHRU; LAMEIRA
(1995)

Contemporâneo
Arquitectónico;
Etnológico

611

Na AI da Solução
Proposta A
Ficha 1

2

Inexistente

Cova da Onça

Indeterminado

Achado(s)
Isolado(s)

611

Indeterminado

Na AI da Solução
Proposta A

Arqueológico

Caracterização

“Rural, isolado. Erguem-se numa propriedade
agrícola, outrora designada por Salgados. […]
Arquitectura agrícola, novecentista. Planta circular,
forma cilíndrica, elevado pé-direito, cobertura com
telhado de duas águas, vãos circulares no
frontispício. […] Planta oval, massas dispostas na
vertical, cobertura com telhado de duas águas.
Fronstispício voltado a O. com cinco vãos
emoldurados sobrepostos, de verga curva no
exterior e verga recta no interior, ladeados por
ferros inscrustados nas paredes em duas filas
verticais. […] Paredes autoportante. […] Alvenaria
rebocada, cantaria calcária, ferro. […] Apresentam
grandes semelhanças com os silos dos morgados
de Arge e do Reguengo, no concelho de Portimão,
outrora pertencentes ao mesmo proprietário.”
(Inventário do IHRU, 2011)
"Plataforma aplanada de leve inclinação para sul,
alvo de trabalhos agrícolas intensos. Foram
identificadas 2 lascas de quartzito em contexto de
areias." (DGPC - Endovélico)

DGPC, CNS 30956

Ficha 2

3

PDM

Moinho do Caliços

Indeterminado

Moinho de Maré

611

Moderno (?)

CMP 1.25.000; PDM
Olhão; POOC

Arquitectónico;
Etnológico

As fontes consultadas não descrevem a ocorrência.

Na AI das Soluções
Propostas A e B
Ficha 3

4

Inexistente

Antigo Posto Fiscal

Indeterminado

Vestígios Diversos

611

Romano

Informação C. M. Faro;

"O sítio do Antigo Posto Fiscal é apenas referido
numa publicação de António dos Santos Rocha:
"(…) Seguindo de Olhão para Faro, pela estrada
real, encontra-se nas immediações d'esta cidade, a
sul do posto fiscal que alli existe, uma campina
bastante extensa, onde appareceram restos de
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Estatuto (legal)
Nº de Referência

Valor Cultural

Topónimo

CMP Folha N.º

Tipologia

Fonte de Informação

Cronologia

Localização

Categoria

Ficha de Sítio

Arqueológico

ROCHA (1897)
Na ZE
Ficha 4

5

PDM

Torrejão Velho

Indeterminado

Villa

611

Romano

DGPC, CNS 6251, PDM
Olhão; POOC; PBRHA

Arqueológico

Na ZE
Ficha 5

Caracterização

industria romana, taes como canos, tijolos, telhas e
fragmentos de vasos [...] alguns fragmentos de
amphoras e de argamassa romana, tudo espalhado
à superfície do solo [...] Tudo leva a crer que
existiria alli um estabelecimento agrícola (...)"
(ROCHA, 1897, p. 177). Sítio nas proximidades da
estrada de Faro para Olhão, é actualmente de difícil
localização.” (Informação da C. M. de Faro)
"O sítio encontra-se localizado entre a Ribeira de
Bela Mandil a este e a Ria Formosa a sul. Foi
estudado por Estácio da Veiga no século XIX, e
corresponderá a uma villa da qual fazem parte
mosaicos e umas termas. Foram ainda identificados
neste local um capitel coríntio em calcário e um
fuste de coluna. A qualidade dos solos leva à
abundante prática agrícola e a uma forte
urbanização. O sítio encontrava-se preservado pela
população local que reconhecia a importância das
ruínas, contudo foi arrastado por máquinas que
destruíram a torre de onde provem o topónimo
local. Actualmente apenas se detectam materiais
cerâmicos romanos dispersos pelo local misturados
com cerâmicas modernas e contemporâneas. Os
balneários identificados por Estácio da Veiga
encontram-se actualmente soterrados debaixo dos
escombros da torre." (DGPC - Endovélico); " (...)
Balneário. Mosaicos e termas. Actualmente apenas
se detectam materiais de construção romanos
dispersos pelo local e uma estrutura já muito
danificada" (PBHRA)
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Anexo 2. Ocorrências caracterizadas em trabalho de campo
Atributos
Projecto. Nº = referência de inventário utilizada na cartografia, nos quadros e nas fichas de inventário.
Data = corresponde à data de observação. Carta Militar de Portugal (CMP) = nº da folha na escala 1:25.000.
Altitude = obtida a partir da CMP, em metros (m).
Topónimo ou Designação = nome atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa.
Categoria = distinção entre arqueológico, arquitectónico, etnológico, construído e outros atributos complementares
(hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, industrial, etc). Tipologia = tipo funcional de ocorrência, monumento
ou sítio, segundo o thesaurus do Endovelico.
Cronologia = indica-se o período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. A aplicação do sinal “?”
significa indeterminação na atribuição cronológica. A indicação de vários períodos cronológicos separados por “,”
tem significado cumulativo.
Classificação = imóvel classificado ou outro tipo de protecção, decorrente de planos de ordenamento, com
condicionantes ao uso e alienação do imóvel.
Valor cultural = hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência no conjunto do inventário de acordo com os
seguintes critérios: Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência
não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor
científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado
(valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou
raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou
regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica)
em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu
arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a
ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a
cobertura vegetal ou outros factores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das
construções).
Posição v. Projecto = indicam-se as relações de proximidade em relação ao projecto: AI (área de incidência) ou ZE
(zona envolvente).
Tipo de trabalho = atributo baseado no thesaurus do Endovelico.
Coordenadas Geográficas = coordenadas rectangulares; UTM datum WGS84 obtidas em campo com GPS;
conversão para HAYFORD-GAUSS Militares-datum Lisboa; não indicado quando não existe garantia de
segurança dos sítios arqueológicos referenciados.
Distrito. Concelho. Freguesia. Lugar = local habitado mais próximo.
Proprietário = identificação do(s) proprietário(s).
Uso do Solo, Ameaças e Estado de conservação = atributos baseado no thesaurus do Endovelico. Estes atributos
são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a bens móveis de dimensão considerável ou que não foram recolhidos.
Acesso. Morfologia do terreno = indica a posição da ocorrência face à topografia do terreno (afloramento; encosta;
cumeada; socalco; aluvião, terraço; planalto; planície; linha de água; escarpa; chã; vale; outros).
Visibilidade para estruturas e artefactos: indicam-se os seguintes graus de visibilidade para detecção de
estruturas e artefactos, elevada, média, reduzida e nula.
Fontes de informação = bibliografia, cartografia, manuscritos, informação oral, instrumento de planeamento, base
de dados ou de outro tipo. Também se indica a fonte de informação utilizada quando não tem origem na CMP por
aproximação espacial.
Espólio recolhido = indicação do tipo e quantidade de achados arqueológicos móveis recolhidos durante o trabalho
de campo.
Caracterização = caracterização da ocorrência em termos de localização, características construtivas e materiais
utilizados, dimensões e registo fotográfico.
Avaliação de Impactes = impactes identificados sobre a ocorrência. Caracterização de Impactes: Incidência (In):
indirecto (I), directo (D); Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); Magnitude (Ma): reduzida (R), média (M), elevada (E);
Significância (Sg): pouco significativo (P), significativo (S), muito significativo (M); Duração (Du): temporária (T);
permanente (P); Probabilidade (Pr): incerto (I), provável (P), certo (C); Reversibilidade (Re): reversível (R);
irreversível (I); INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I) (? = incerteza na atribuição).
Medidas de Minimização = medidas de minimização propostas.
Responsável(eis) = nome do(s) arqueólogo(s) responsável(eis) pela observação da ocorrência e elaboração da
ficha de sítio.
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 1

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 4m

Topónimo Silos junto à E.N.125
Coordenadas (UTM WGS84) 0598090 4098232

Coordenadas (Gauss DLx) 220985,70 006631,40

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Silos

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção /
Reconhecimento

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Reduzida

Acesso Ao Km 108,5, a Sul da EN 125

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação Inventário do IHRU; Carta Militar de Portugal 1:25.000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização “Rural, isolado. Erguem-se numa propriedade agrícola, outrora designada
por Salgados. […] Arquitectura agrícola, novecentista. Planta circular, forma cilíndrica,
elevado pé-direito, cobertura com telhado de duas águas, vãos circulares no frontispício.
[…] Planta oval, massas dispostas na vertical, cobertura com telhado de duas águas.
Fronstispício voltado a O. com cinco vãos emoldurados sobrepostos, de verga curva no
exterior e verga recta no interior, ladeados por ferros inscrustados nas paredes em duas
filas verticais. […] Paredes autoportantes […] Alvenaria rebocada, cantaria calcária, ferro.
[…] Apresentam grandes semelhanças com os silos dos morgados de Arge e do
Reguengo, no concelho de Portimão, outrora pertencentes ao mesmo proprietário.”
(Inventário do IHRU, 2011)

Em área de características marcadamente agrícolas e industriais, outrora activa pela
proximidade com a via férrea, mas agora abandonada, evidenciam-se dois silos cilíndricos.
Erguem-se até 8 m de altura e o diâmetro da planta circular atinge cerca de 2,5 m,
evidenciando-se reboco de cimento portland. A cobertura, de duas águas, elege a telha
cerâmica como matéria-prima.
Entre os dois edifícios subsiste, também abandonada, pequena casinha de arrumos, de
telhado de duas águas, de aparelho de tijolo com reboco de cimento.
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Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas

de

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 2

Data Maio de 2013

CMP 611

Altitude 8m

Topónimo Cova da Onça
Coordenadas (UTM WGS84) 0599502 4098960

Coordenadas (Gauss DLx) 222405 - 007347

Categoria Arqueológico

Concelho Olhão

Tipologia Achado(s) Isolado(s)

Freguesia Pechão

Cronologia Indeterminado

Lugar Cova da Onça

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Indeerminado

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho
Prospecção/Reconhecimento

Estado de conservação Indeterminado

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média

Acesso Ao Km 109,8, 665 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125, em direcção ao Joinal
Fonte de informação DGPC, CNS 30956
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização “Plataforma aplanada de leve inclinação para sul, alvo de trabalhos
agrícolas intensos. Foram identificadas 2 lascas de quartzito em contexto de areias."
(DGPC, Endovélico, CNS 30956).

Terrenos baldios com coberto herbáceo seco e muito denso cobrindo o solo quase
integralmente.
Não se identificaram vestígios arqueológicos nas coordenadas atribuídas aos achados e
na envolvente.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Ma

Sg

Du

Pr
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INI
I
N
N

41
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

em

Planta

de

Responsável(eis) Mário Monteiro e João Carlos Caninas

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 3

Data Maio de 2013

CMP 611

Altitude 2m

Topónimo Moinho do Caliços
Coordenadas (UTM WGS84) 0601037 4098219

Coordenadas (Gauss DLx) 223934 - 006592

Categoria Arquitectónico

Concelho Olhão

Tipologia Moinho de Maré

Freguesia Pechão

Cronologia Moderno (século XVI?)

Lugar Torrejão

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio

Uso do solo Salinas

Posição v. projecto AI?

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho
Prospecção/Reconhecimento

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Sapal

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso Ao Km 110,6, 500 m a Sul da Visibilidade para artefactos Média
EN 125, em direcção à Marinha do Grelha
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611; PDM Olhão; POOC
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Moinho de maré composto por edifício de habitação do moleiro (corpo a
Este) e edifício do moinho (corpo a Oeste), ambos em alvenaria de pedra e argamassa,
com entradas viradas a sul. A oeste tem adoçado um edifício que parece ser uma
construção mais recente em taipa.
O edifício de habitação tem planta rectangular e um piso, estando a cobertura ocultada por
uma platibanda de onde saem tubagens de drenagem nas faces sul e este.
O edifício do moinho é de planta quadrangular com cobertura de duas águas em telha
lusa, sobreelevando-se ligeiramente ao edifício de habitação devido a conter um sótão.
Os edifícios tiveram como utilização final a habitação, estando o corpo do moinho
transformado em cozinha e não sendo visíveis componentes do engenho.
Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma
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em

Planta

de

Responsável(eis) Mário Monteiro e João Carlos Caninas

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 6

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 4m

Topónimo Quinta dos Virgílios
Coordenadas (UTM WGS84) 0598086 4098315

Coordenadas (Gauss DLx) 220982,45 006714,46

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Quinta

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média

Acesso Ao Km 108,5, a Sul da EN 125

Visibilidade para artefactos Nula

Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Em área de características marcadamente industriais e agrícolas, outrora
activa pela proximidade com a via férrea, mas agora abandonada, evidenciam-se as
ruínas dos edifícios de uma quinta.
Tratam-se de três edifícios de planta rectangular: a Oeste, edifício alongado com cobertura
de duas águas, de telha de canudo, colapsada; edifício de planta alongada de sentido
Oeste-Este, de telhado de cobertura de duas águas, com divisões de planta quadrangular
nas extremidades com cobertura a quatro águas, de telha de canudo; e edifício de telhado
de duas águas, a Este.
O aparelho dos edifícios encontra-se oculto pelo reboco, de cimento portland.
Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
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Desactivação
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Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico
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Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas

de

Condicionantes

de

Obra;

46
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 7

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 7m

Topónimo Poço 1 dos Virgílios
Coordenadas (UTM WGS84) 0598016 4098585

Coordenadas (Gauss DLx) 220914,90 006985,17

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Poço

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Pousio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Bom

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média

Acesso Ao Km 108,5, 235 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora. Ainda
em funcionamento. Dentro de propriedade fechada, não foi possível aceder ao local para
uma melhor caracterização da ocorrência. Inclui levada para condução de água para
tanque, cerca de 60 m a Norte (coordenadas UTM WGS84 0598022 – 4098646), também
em propriedade vedada, inacessível.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In
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Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

em

Planta

Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas

de

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 8

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 12m

Topónimo Poço 1 Do Gional
Coordenadas (UTM WGS84) 0598101 4098840

Coordenadas (Gauss DLx) 221002,25 007239,46

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Poço

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Gional

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média

Acesso Ao Km 108,5, 735 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125, em direcção ao Gional
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora, à qual
faltam alguns elementos. Abandonado. Dentro de propriedade fechada, não foi possível
aceder ao local para uma melhor caracterização da ocorrência.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

de

Condicionantes

de

Obra;
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Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 9

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 12m

Topónimo Poço 2 dos Virgílios
Coordenadas (UTM WGS84) 0598027 4098822

Coordenadas (Gauss DLx) 220928,06 007222,13

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Poço

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média

Acesso Ao Km 108,5, 735 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125, em direcção ao Gional
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora.
Abandonado, possui levada para Este. Também a Este, e igualmente abandonado, edifício
habitacional de construção típica do Estado Novo. Não foi possível aceder ao local por se
encontrar no interior de propriedade fechada.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico.

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

de

Condicionantes

de

Obra;
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Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 10

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 12m

Topónimo Poço 2 do Gional
Coordenadas (UTM WGS84) 0598115 4098910

Coordenadas (Gauss DLx) 221016,89 007309,35

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Poço

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Gional

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso Ao Km 108,5, 820 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125, em direcção ao Gional
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora.
Abandonado, faltam alguns elementos ao engenho. Não foi possível aceder ao local por se
encontrar no interior de propriedade fechada.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

em

Planta

de

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 11

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 8m

Topónimo Monte Amarelo
Coordenadas (UTM WGS84) 0599169 4099050

Coordenadas (Gauss DLx) 222072,43 007439,76

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Edifício de Habitação

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Baixo

Uso do solo Baldio / Pousio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada

Acesso Ao Km 109,8, 665 m a Norte da Visibilidade para artefactos Média a
EN 125, em direcção ao Joinal
Reduzida
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Edifício habitacional, de arquitectura típica da região, ocupando
intersecção de duas ruas. Casa de três pisos, sendo que o superior trata-se de terraço não
coberto. Composta por três volumes, um destes tem apenas dois pisos, sendo o superior
terraço não coberto. O acesso aos pisos superiores faz-se por escada no exterior. Apesar
do estado evidente de degradação, encontra-se habitado.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In
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N
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Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

em

Planta

Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas

de

Condicionantes

de

Obra;
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 12

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 9m

Topónimo Poço 1 da Cova da Onça
Coordenadas (UTM WGS84) 0599603 4099016

Coordenadas (Gauss DLx) 222506,23 007401,79

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Poço

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Mato Joinal

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio / Pousio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Não identificadas

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada a
Média

Acesso Ao Km 110,26, 530 m a Norte da Visibilidade para artefactos Média a
EN 125, após a Cova da Onça
Reduzida
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25.000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora. Ainda
em funcionamento. Dentro de propriedade fechada, não foi possível aceder ao local para
uma melhor caracterização da ocorrência.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Medidas de Minimização Inclusão
Acompanhamento Arqueológico

Ma

Sg

Du
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Re

INI
N
N
N

em

Planta

de

Condicionantes

de

Obra;
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Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Data Dezembro de 2011

Nº 13

CMP 611

Altitude 9m

Topónimo Poço 2 da Cova da Onça
Coordenadas (UTM WGS84) 0599699 4099013

Coordenadas (Gauss DLx) 222602,23 007397,91

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Poço

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Mato Joinal

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio / Pousio

Posição v. projecto AI-A

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada a
Média

Acesso Ao Km 110,26, 530 m a Norte da Visibilidade para artefactos Reduzida
EN 125, após a Cova da Onça
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25.000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta circular, com engenho composto por nora.
Adandonado, conserva ainda a grande maioria dos elementos do engenho. Dentro de
propriedade fechada, não foi possível aceder ao local para uma melhor caracterização da
ocorrência.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação
Medidas

de
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N
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Acompanhamento Arqueológico
Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 14

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 2m

Topónimo Marinha de Pedro Guerreiro
Coordenadas (UTM WGS84) 0600438 4098327

Coordenadas (Gauss DLx) 223335,15 006705,00

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Casal Agrícola

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Torrejão

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Mau

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média a
Reduzida

Acesso Ao Km 110,6, 500 m a Sul da Visibilidade para artefactos Reduzida a
EN 125, em direcção à Marinha do Grelha
Nula
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Pequena unidade de exploração agrícola em ruína, constituída por casa
de habitação com cobertura a duas águas, de telha de canudo, encontrando-se cerca de
metade colapsada no interior. O aparelho das paredes é de alvenaria de pedra
argamassada, encontrando-se, por vezes, rebocadas com cimento portland. Anexo, possui
forno.
Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
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Desactivação

In
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N

Medidas de Minimização Inclusão em Planta de Condicionantes de Obra; Registo
Documental; Sinalização com barreira protectora; Acompanhamento Arqueológico
Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 15

Data Maio de 2013

CMP 611

Altitude 3m

Topónimo Marinha do Grelha
Coordenadas (UTM WGS84) 0600708 4098363

Coordenadas (Gauss DLx) 223606 - 006739

Categoria Arquitectónico, Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Poço e Tanque

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Torrejão

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho
Prospecção/Reconhecimento

Estado de conservação Regular

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevado

Acesso Ao Km 110,6, 500 m a Sul da Visibilidade para artefactos Elevado
EN 125, em direcção à Marinha do Grelha
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço com engenho em ferro (nora), de estrutura tubular com boca de
aspecto rectangular devido aos apoios do engenho, em alvenaria de pedra e argamassa.
A sul tem destacada uma torre com engenho para amarrar animal de tracção.
A Norte um tanque circular, no mesmo aparelho construtivo, saindo do lado oeste um
canal de rega que se desenvolve para norte.
Contiguamente a oeste tem duas pequenas casas mais recentes que deveriam servir para
guardar motores de rega.
Na envolvente encontram-se a decorrer obras de terraplanagem, possivelmente para
construção de uma habitação ou armazém.
Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
N
N
N

Medidas de Minimização
Inclusão em Planta de Condicionantes de Obra;
Acompanhamento Arqueológico
Responsável(eis) Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 16

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 3m

Topónimo Torrejão
Coordenadas (UTM WGS84) 0601069 4098393

Coordenadas (Gauss DLx) 223966,91 006765,25

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Olhão

Tipologia Poço e Tanque

Freguesia Pechão

Cronologia Contemporâneo

Lugar Torrejão

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular a Mau

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Média a
Reduzida

Acesso Ao Km 111,88, cerca de 570 m por Visibilidade para artefactos Reduzida a
estrada para Sul, em direcção ao Moinho do Nula
Caliços
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25.000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Poço tubular, de planta oval. Ao centro, conserva ainda o encaixe do
engenho, seguramente de nora, já ausente. A Nordeste, tanque (lavadouro) de planta
quadrangular de 6 m de lado. A partir do tanque, parte canal de irrigação (aqueduto) para
Nordeste.
Registo fotográfico
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Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

In

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

INI
I
N
N

Medidas de Minimização Inclusão em Planta de Condicionantes de Obra; Registo
Documental; Sinalização com barreira protectora; Acompanhamento Arqueológico.
Responsável(eis) André Pereira e João Carlos Caninas
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EIA Sistema Intermunicipal de Intercepção e
Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão
Nº 17

Data Dezembro de 2011

CMP 611

Altitude 2m

Topónimo Salgados do Fialho
Coordenadas (UTM WGS84) Diversos (ver
texto)

Coordenadas (Gauss DLx) Diversos (ver
texto)

Categoria Arquitectónico; Etnológico

Concelho Faro

Tipologia Diversos

Freguesia Sé

Cronologia Contemporâneo

Lugar Virgílios

Classificação Inexistente

Proprietários Não identificados

Valor cultural Médio-Baixo

Uso do solo Baldio

Posição v. projecto AI-B

Ameaças Abandono

Tipo de trabalho Prospecção

Estado de conservação Regular a Mau

Morfologia do terreno Planície

Visibilidade para estruturas Elevada a
Média

Acesso Entre o Km 108,5 e o Km 109,1 da Visibilidade para artefactos Nula
EN 125, bordeando o limite Sul da linha
férrea, a Sul
Fonte de informação Carta Militar de Portugal 1:25.000, folha 611
Espólio recolhido Não foi recolhido espólio arqueológico
Caracterização Antigos terrenos agrícolas, actualmente baldios, em área de sapal com
canais de drenagem escavados no solo.
A área contém diversas estruturas agrícolas, sendo atravessada por uma rede de canais
de rega que ligam três tanques-reservatórios.
Canais – estrutura tem secção em “U”, aberta, em tijolo e argamassa (cal hidráulica),
revestida a argamassa e acabamento no topo em meia cana. Junto dos tanques B e C o
canal é coberto com lajes de calcário do lado Oeste. O canal começa no ponto 17A e
desenvolve-se para Este, sendo um troço paralelo ao caminho existente, entre os pontos
17A e 17B, até ao 17C. Este canal contorna uma propriedade ocupada por laranjal,
terminando na Ribeira da Meia-Légua.
17A – 0598109 / 4098023 (UTM WGS84); 221002,79 / 006422,18 (Gauss DLx) Estruturas de rega constituídos por dois grandes tanques de planta rectangular. O tanque
Norte é de construção mais antiga, sendo em alvenaria de pedra e argamassa (cal
hidráulica) revestida a argamassa, com paredes internas em lajes de calcário (com
grampos em ferro) e os cantos decorados. As paredes são mais grossas do que as do
tanque a Sul, que foi construído adoçado ao primeiro. O tanque Sul tem o mesmo tipo de
aparelho construtivo, sendo as paredes internas revestidas a argamassa. A Sul dos
tanques encontra-se uma casa de apoio agrícola, de planta rectangular e telhado de duas
águas. A Sul desta um grande poço de boca circular, que, a avaliar pela dimensão, terá
tido originalmente uma nora e posteriormente adaptado um motor.
17B – 0598394 / 4098142 (UTM WGS84); 221288,95 / 006538,60 (Gauss DLx) – Grande
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tanque rectangular em alvenaria de pedra e argamassa (cal hidráulica) rebocado a
argamassa. A Sul contém um canal, elevado relativamente ao solo, que se encontra
destruído no seguimento para Sul.
17C – 0598677 / 4098207 (UTM WGS84); 221572,62 / 006601,04 (Gauss DLx) – Dois
grandes tanques de planta rectangular. O tanque Norte é de construção mais antiga,
sendo em alvenaria de pedra e argamassa (cal hidráulica) revestida a argamassa, com
paredes internas em lajes de calcário (com grampos em ferro). O tanque Sul foi construído
adossado ao primeiro, tendo o mesmo tipo de aparelho construtivo, mas com paredes
internas revestidas a argamassa. A Sul contém um poço de boca circular com estrutura
em arcos sobre a boca para encaixe de uma nora (retirada) e escadaria de acesso. O
conjunto é envolvido por construções mais recentes em aparelho de betão, tijolo industrial
e cimento, com coberturas em chapa de lusalite. A Este, um barracão adossa-se ao
tanque Sul e a Sul do mesmo tanque adossa-se uma casa de habitação, que adoça
igualmente ao poço. A Sul da casa encontram-se duas malhadas de porcos.
Registo fotográfico

Avaliação de Impactes
Construção
Exploração
Desactivação

Canais

Canais

Ponto 17A

Ponto 17A

Ponto 17B

Ponto 17C

In

Ti

Ma

Sg

Du

Pr

Re

D

-

R

S

P

C

I

INI
N
N

68
Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico
do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de
Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão

Medidas de Minimização Ajuste do traçado; Inclusão em Planta de Condicionantes de
Obra; Registo Documental; Levantamento Topográfico; Sinalização com barreira
protectora.
Responsável(eis) Mário Monteiro e João Carlos Caninas
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Anexo 3. Zonamento da prospecção arqueológica
Zona

A

VE
VA
Reduzido
Nulo

Caracterização e registo fotográfico

Zona com frequentes despejos de entulhos e construções dispersas.
Área de sapal atravessada por canais.
Solo com denso coberto herbáceo, com manchas arbustivas e árvores dispersas.

B

Médio
Nulo

Zona de sapal atravessado por canais.
Antigos terrenos agrícolas, actualmente baldios, com rede de canais de rega.
Solo com denso coberto herbáceo e árvores dispersas.

C

NP

Laranjais e lavradios.

NP

Terrenos intransitáveis ou vedados e inacessíveis.
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Zona

D

E

VE
VA

Caracterização e registo fotográfico

Nulo

Linha de caminho-de-ferro ladeada por canais de água e terrenos vedados.

Nulo

Baldios com denso coberto herbáceo.

Nulo

Zona habitacional com terrenos maioritariamente vedados, atravessada por
estradão em terra batida.

Nulo

No lado Sul terrenos ocupados por marinhas.

F

Reduzido
a Nulo
Reduzido
a Nulo

Área industrial abandonada com algumas parcelas de baldio, maioritariamente
vedadas que, quando acessíveis, a visualização do solo é dificultada pelo coberto
vegetal rasteiro, mas denso.
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Zona

G

VE
VA
Médio a
Elevado
Médio a
Reduzido

H

Elevado
Reduzido
a Nulo

Caracterização e registo fotográfico

Zona de pousio e cultivo de
maioritariamente parcelas vedadas.

espécies

hortícolas,

a

espaços.

Inclui

Quando acessível, a visualização do solo é dificultada pelo coberto vegetal
rasteiro, mas denso.

Estrada enquadrada por galeria ripícola, com baldios no exterior, acessíveis.
Alguns despejos de entulhos nas bermas do caminho.

Zona.
Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação actual e/ou visibilidade, com
dimensão significativa à escala cartográfica utilizada.
Parâmetros.
VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade para
detecção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis).
Graus de visibilidade.
Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou
lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da
cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da
superfície do solo; Reduzido = a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de
mais de 75% da superfície do solo; Nulo = zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se
encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo,
desta forma, a progressão e a visualização do solo na totalidade da área considerada; NP = zona
inacessível, não prospectada; Div = diversos graus de visibilidade.
Caracterização.
Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico.

Parâmetros fase sólida

Quadro III.9
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

4 723

ETAPA: Espessamento gravítico das lamas primárias

Condições de afluência
Carga de SST nas lamas primárias a espessar

kg/dia

2 174

Caudal de lamas primárias a espessar

m3/dia

85

185

%

2.55

2.55

Concentração de SST nas lamas primárias a espessar

Critérios de dimensionamento
dias/semana

7

h/dia

24

Retenção de sólidos

%

95

Concentração de sólidos nas lamas espessadas

%

5

Carga de sólidos

kg/m 2.dia

80

Carga hidráulica superficial

m3/m2/dia

25

Período máximo de funcionamento

Resultados do dimensionamento
Número total de espessadores

un.

1

Diâmetro unitário adoptado

m

9

Área unitária

m2

63.6

Altura total

m

4.4

Volume total

m3

262

m3/h

14.96

m3/dia

1406

Capacidade mínima de extracção de lamas
Caudal de água de diluição necessário

Condições de funcionamento
m3/dia

85.2

m3/h

4

8

Carga de SST nas lamas a espessar

kg/dia

2 174

4 723

kg/h

91

197

Carga de SST nas lamas espessadas

kg/dia

2 065

4 487

Caudal de lamas espessadas

m3/dia

41

90

Carga de SST nas escorrências

kg/dia

109

236

Caudal de escorrências

m3/dia

1550

1501

Concentração de SST nas escorrências

mg/L

70

157

Período de funcionamento do espessamento

h/dia

24.0

24.0

Caudal de lamas a espessar

185.2
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Quadro III.9
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

910

ETAPA: Espessamento por flotação de lamas biológicas

Condições de afluência
Carga de SST nas lamas biológicas a espessar

kg/dia

19

Caudal de lamas biológicas a espessar

m3/dia

6

303

%

3.00

3.00

Concentração de SST nas lamas biológicas a espessar

Critérios de dimensionamento
Carga de sólidos

kg/m 2.dia

75

Nº de unidades

un.

1

Retenção de sólidos

%

95

Concentração de sólidos à entrada

%

0.30

Concentração de sólidos à saída

%

4.0

Resultados do dimensionamento
Diâmetro unitário adoptado

m

4

Área unitária

m2

12.6

Condições de funcionamento
Carga de sólidos

kg/m 2.dia

1.5

Carga hidráulica

m3/m2/dia

1

24

Quantidade de lamas flotadas

kg/dia

18

864

Caudal de lamas flotadas

m3/dia

0

22

Caudal de subnadante

m3/dia

6

282

kgMS/dia

1

45

SST no subnadante

72.4
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Quadro III.9
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

kg MS/dia

2 083

5 352

m3/dia

42

111

ETAPA: Homogeneização de lamas espessadas

Condições de afluência
Quantidade total de lamas
Caudal total de lamas

Critérios de dimensionamento
Planta

-

quadrangular

Tempo de retenção hidráulico

h

24.00

Altura útil

m

3.0

Resultados de dimensionamento
Lado adoptado

m

7

Volume útil real

m3

147.00

Condições de funcionamento
Tempo de retenção

min.

5070.1

1901.0
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Quadro III.9
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

ETAPA: Estabilização biológica de lamas espessadas

Condições de afluência
Total lamas a digerir

kgMS/dia

2 083

2 708

Total lamas voláteis a digerir

kgSV/dia

1 500

1 950

Total lamas não voláteis a digerir

kgSnV/dia

583

758

m3/dia

42

54

Caudal total de lamas a digerir

Critérios de dimensionamento
dias

18

Redução de sólidos voláteis

%

45

Inclinação do fundo do digestor

º

30

m3/kgSV destruído

0.90

h

8.00

Tempo de retenção hidráulico na digestão

Biogás produzido
Tempo de retenção hidráulico unitário no gasómetro
Gradiente de velocidade, G
Viscosidade dinâmica, µ

s

-1

75

N.s/m2

0.00146

%

75

atm.

2.40

kg/m 3

1.04

Temperatura média de digestão

ºC

35

Temperatura média mais desfavorável das lamas

ºC

15

kg/m 3

1000

Eficiência dos compressores de biogás
Pressão de serviço dos compressores de biogás
Densidade de biogás

Peso volúmico das lamas

kcal/kgºC

1.01

Rendimento do permutador água/lamas

%

90

Rendimento do permutador ar/lamas

%

Calor específico das lamas

PCI do biogás

kWh/m

85
3

6.38

Resultados de dimensionamento
Digestor
N.º de digestores

un

1

Diâmetro unitário

m

11.3

Altura da parte cónica

m

3.3

Altura da parte cilindrica

m

8.7

Bordo livre

m

1

Volume total do digestor

m3

1076

Altura total do digestor

m

13

Relação D/H cilindrica útil

-

0.94

Gasómetros
Nº de gasómetros

un

1

Volume unitário do gasómetro

m3

280

Diâmetro cálculado para esfera

m

8.1

Diâmetro adoptado

m

15.1

Altura adoptada

m

11.8

TRH unitário no gasómetro

h

8

m3/min

4.2

Agitação com biogás
Caudal de gás para agitação
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Quadro III.9
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

46.8

18.8

Condições de funcionamento
Digestor
TRH
Carga de SV à entrada

dias
3

kgSV/m .dia

0.71

SV removidos

kgSV/dia

1 136

2 796

Sólidos voláteis nas lamas digeridas

kgSV/dia

1136

2796

kg/m 3

30.8

30.8

kgMS/dia

2 020

4 970

m3/dia

66

161

-

0.6

0.6

Sicidade das lamas digeridas
Lamas digeridas

Relação SSV/SST nas lamas digeridas

1.75

Aproveitamento do biogás
Biogás produzido
Energia potencial associada ao biogás produzido
Potência associada ao biogás

m3/dia

1 318

3 242

kWh/dia

8 409

20 684

kW

526

1 293

Produção nominal de energia eléctrica

kWh/dia

2 943

7 239

kW

184

452

Produção nominal de energia térmica (em motogeradores)

kcal/dia

3513 221

8641 886

kWh/dia

4 085

10 049
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Quadro III.9
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

kgMS/dia

1 408

4 463

m3/dia

41

167

ETAPA: Armazenamento de lamas a desidratar

Condições de afluência
Total lamas digeridas
Caudal total de lamas digeridas

Critérios de dimensionamento
Tempo de retenção

h

24

Altura do tanque de armazenamento de lamas

m

6.0

Resultados do dimensionamento
Volume necessário

m3

167

Largura

m

7.0

Comprimento

m

7.0

Área

m2

49

Volume adoptado

m3

294

Número de agitadores submersíveis

un

1

Potência unitária de agitação

kW

3.6

Condições de funcionamento
Tempo de retenção

dia

7.2

1.8

Página 6 de 9

Quadro III.9
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

4 463

ETAPA: Desidratação por centrífuga

Condições de afluência
Carga de SST nas lamas a desidratar

kg/dia

1 408

Caudal de lamas a desidratar

m3/dia

41

167

%

3.44

2.68

Concentração de SST nas lamas a desidratar

Critérios de dimensionamento
Período máximo de funcionamento

Retenção de sólidos
Concentração de sólidos nas lamas desidratadas

6

dias/semana
h/dia

7

%

95

%

25

min/ciclo

10

m3

1.5

Número de ciclos de lavagem diários

ciclo/dia

1

Dosagem de polielectrólito

kg/t MS

8

kg/m 3

5.0

Tempo de maturação da solução em cada cuba

min

45

Número de cubas

un.

Período de duração de cada ciclo de lavagem
Volume de água de lavagem

Concentração da solução-mãe a preparar

Concentração da solução no ponto de injecção

kg/m

2
3

1

Condições de fornecimento do polielectrólito

kg/saco

25

Autonomia de armazenamento de reagente

dia

30

Resultados do dimensionamento
Número de unidades de desidratação
Capacidade unitária adoptada

un.

2

m3/h

15

Condições de funcionamento
m3/dia

48

194

m3/h

6.8

27.8

m3/dia

59

230

m3/h

8

38

Carga de SST nas lamas a desidratar

kg/dia

1 643

5 206

kg/h

235

744

Carga de SST nas lamas desidratadas

kg/dia

1 561

4 946

kg/h

223

707

Caudal de lamas desidratadas

m3/dia

6.2

19.8

m3/h

0.9

2.8

Carga de SST nas escorrências

kg/dia

82

260

Caudal de escorrências

m3/dia

53

210

Concentração de SST nas escorrências

mg/L

1 556

1 238

Período de funcionamento da desidratação

h/dia

2.0

7.7

Consumo de polielectrólito

kg/dia

11.3

35.7

kg/h

5.7

4.7

m3/dia

2.3

7.1

L/h

1 145

931

Caudal da solução diluída de polímero

m3/dia

11.3

35.7

Caudal da água de diluição

m3/dia

9.0

28.6

Dosagem de polielectrólito

g/m3

0.0

0.0

Capacidade de reserva de polielectrólito em armazém

kg

338

1071

Número de sacos de polielectrólito em armazém

un.

14

43

Caudal de lamas a desidratar

Caudal unitário (lamas + solução diluída de polielectrólito)

Caudal da solução-mãe de polímero
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Quadro III.9
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

kgMS/dia

1 561

4 946

m3/dia

6.2

19.8

ETAPA: Estabilização química das lamas

Condições de afluência
Total lamas desidratadas
Caudal total de lamas desidratadas

Critérios de dimensionamento
kg/kg MS

0.25

Massa volúmica das lamas desidratadas

kg/m 3

1 060

Massa volúmica das lamas estabilizadas

kg/m 3

1 020

Massa volúmica aparente da cal viva em pó

kg/m 3

800

Peso molecular do CaO

g/mol

56

Peso molecular do Ca(OH) 2

g/mol

74

dias

4

kg

5508

Dosagem de cal viva (CaO)

Tempo de armazenamento do silo de cal

Resultados do dimensionamento
Capacidade de armazenamento do silo

3

10

Volume mínimo do silo

m

Diâmetro do silo adoptado

m

3.0

Altura da zona cónica

m

2.6

Altura da zona cilíndrica

m

0.5

Altura do pé do cone

m

1.6

Altura do topo

m

0.8

Altura total

m

5.6

Condições de funcionamento

Concentração de MS nas lamas estabilizadas
Consumo de cal viva

%(p/p)

29.6

%(p/v)

30.2

29.6
30.2

kg/dia

672

1377
23355

kg/dia

11394

kg MS/dia

3575

7328

kg/dia

12065

24732

Caudal volumétrico de lamas estabilizadas

m3/dia

11.8

24.2

Acréscimo de produção de lamas

%(p/p)

5.9

5.9

Caudal mássico de lamas desidratadas
Quantidade de sólidos nas lamas estabilizadas
Caudal mássico de lamas estabilizadas
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Quadro III.9
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA

Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

kgMS/dia

1 561

4 946

m3/dia

6.2

19.8

ETAPA: Armazenamento de lamas desidratadas

Condições de afluência
Total lamas desidratadas
Caudal total de lamas desidratadas

Critérios de dimensionamento
Tempo de retenção

dia

7

Capacidade necessária

m3

138

N.º de unidades

un.

2

Capacidade unitária

m3

70

Diâmetro adoptado

m

5

Área corrigida

m2

19.6

Resultados do dimensionamento

Altura da zona cónica

m

3.6

Volume da zona cónica

m3

23.4

Volume da parte cilíndrica

m3

46.6

Altura da parte cilindrica

m

2.4

Altura total

m

5.9

Condições de funcionamento
Tempo de retenção

dia

22.4

7.1
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Quadro III.15
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

ETAPA: Espessamento por flotação de lamas biológicas

Condições de afluência
Carga de SST nas lamas biológicas a espessar

kg/dia

2 998

7 272

Caudal de lamas biológicas a espessar

m3/dia

666

1 616

%

4.5

4.5

Concentração de SST nas lamas biológicas a espessar

Critérios de dimensionamento
Carga de sólidos

kg/m 2.dia

75

Nº de unidades

un.

2

Retenção de sólidos

%

95

Concentração de sólidos à entrada

%

0.45

Concentração de sólidos à saída

%

4.0

Resultados do dimensionamento
Diâmetro unitário adoptado

m

8

Área unitária

m2

50.3

Condições de funcionamento
Carga de sólidos

kg/m 2.dia

59.6

Carga hidráulica

m3/m2/dia

13

64

kg/dia

2 848

6 909

Quantidade de lamas flotadas

72.3

Caudal de lamas flotadas

m3/dia

71

173

Caudal de subnadante

m3/dia

595

1 443

kgMS/dia

150

364

SST no subnadante
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Quadro III.15
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

kgMS/dia

2 848

6 909

m3/dia

71

173

ETAPA: Armazenamento de lamas a desidratar

Condições de afluência
Total lamas digeridas
Caudal total de lamas digeridas

Critérios de dimensionamento
h

24

m

6.0

Volume necessário

m3

173

Largura

m

7.0

Comprimento

m

7.0

Área

m2

49

Volume adoptado

m3

294

Tempo de retenção
Altura do tanque de armazenamento de lamas

Resultados do dimensionamento

Número de agitadores submersíveis

un

1

Potência unitária de agitação

kW

3.6

Condições de funcionamento
Tempo de retenção

dia

4.1

1.7
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Quadro III.15
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

ETAPA: Desidratação por centrífuga

Condições de afluência
Carga de SST nas lamas a desidratar

kg/dia

2 848

6 909

Caudal de lamas a desidratar

m3/dia

71

173

%

4.0

4.0

Concentração de SST nas lamas a desidratar

Critérios de dimensionamento
Período máximo de funcionamento

6

dias/semana
h/dia

7

Retenção de sólidos

%

95

Concentração de sólidos nas lamas desidratadas

%

20

Período de duração de cada ciclo de lavagem
Volume de água de lavagem

10

min/ciclo
m

3

1.5
1

Número de ciclos de lavagem diários

ciclo/dia

Dosagem de polielectrólito

kg/t MS

10

kg/m 3

5.0

Tempo de maturação da solução em cada cuba

min

45

Número de cubas

un.

2

kg/m 3

1.0

Condições de fornecimento do polielectrólito

kg/saco

25

Autonomia de armazenamento de reagente

dia

30

Concentração da solução-mãe a preparar

Concentração da solução no ponto de injecção

Resultados do dimensionamento
Número de unidades de desidratação
Capacidade unitária adoptada

un.

2

3

15

m /h

Condições de funcionamento
m3/dia

100

201

m3/h

14.2

28.8

m3/dia

128

271

m3/h

18

39

Carga de SST nas lamas a desidratar

kg/dia

3 987

8 060

kg/h

570

1 151

Carga de SST nas lamas desidratadas

kg/dia

3 788

7 657

kg/h

541

1 094

Caudal de lamas desidratadas

m3/dia

18.9

38.3

m3/h

2.7

5.5

Carga de SST nas escorrências

kg/dia

199

403

Caudal de escorrências

m3/dia

109

232

Concentração de SST nas escorrências

mg/L

1 825

1 735

Período de funcionamento da desidratação

h/dia

4.3

9.0

Consumo de polielectrólito

kg/dia

28.5

69.1

kg/h

6.7

7.7

m /dia

5.7

13.8

L/h

Caudal de lamas a desidratar

Caudal unitário (lamas + solução diluída de polielectrólito)

Caudal da solução-mãe de polímero

Caudal da solução diluída de polímero
Caudal da água de diluição
Dosagem de polielectrólito

3

1 333

1 532

3

28.5

69.1

3

22.8

55.3

560.0

466.7

m /dia
m /dia
g/m

3

Capacidade de reserva de polielectrólito em armazém

kg

854

2 073

Número de sacos de polielectrólito em armazém

un.

34

83
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Quadro III.15
TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA
Parâmetros

Unidades

Ano
2014 (EB)

2044 (EA)

kgMS/dia

3 788

7 657

m3/dia

18.9

38.3

ETAPA: Armazenamento de lamas desidratadas

Condições de afluência
Total lamas desidratadas
Caudal total de lamas desidratadas

Critérios de dimensionamento
Tempo de retenção

dia

7

Capacidade necessária

m3

268

N.º de unidades

un.

3

Capacidade unitária

m3

90

Diâmetro adoptado

m

Resultados do dimensionamento

5

2

Área corrigida

m

Altura da zona cónica

m

19.6
3.6

Volume da zona cónica

m

3

23.4

Volume da parte cilíndrica

m3

66.6

Altura da parte cilindrica

m

3.4

Altura total

m

7.0

Condições de funcionamento
Tempo de retenção

dia

14.3

7.1
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Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Interceptor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro/Olhão
- Guia de Medidas de Boas Práticas

CLIMA E MICROCLIMA
Medidas
Embora os impactes causados no clima sejam de baixa significância, considera-se a adopção
das seguintes medidas:
Fase de Construção
1. A remoção da vegetação deverá ser limitada às áreas estritamente necessárias,
nomeadamente às áreas específicas de construção (sistema interceptor) de forma a
reduzir a perda de efeito de regularização térmica que a cobertura vegetal exerce.
Deverá ser devidamente restabelecida a área de vegetação afectada.
Fase de Exploração
2. Nos edifícios da ETAR, fomentar a utilização de iluminação natural sempre que tal
seja possível, de forma a minimizar os consumos energéticos decorrentes da
iluminação artificial e climatização, aspecto que deverá ser acautelado no respectivo
projecto de execução;
3. Proceder à cobertura dos órgãos de tratamento com elevada taxa de emissão de
odores;
4. Caso se verifique a ocorrência de queixas e/ou reclamações por parte da população
vizinha relativamente a odores emitidos pela ETAR, deve ser realizado um registo
das mesmas e a definição de medidas e/ou estudos e análises a efectuar para avaliar
a pertinência das reclamações e a incomodidade associada a esses odores.

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA (RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS)
Medidas
Como medidas gerais a serem consideradas nos desenvolvimentos seguintes sugerem-se:
Fase de Construção
1. Não utilização de recursos naturais locais na área envolvente à ETAR e sistema
interceptor. Caso seja instalada uma central de betão, o material necessário para a
sua fabricação deverá vir de uma pedreira da região, devidamente licenciada.
Exceptua-se o material sobrante da abertura das valas para execução de fundações
de infra-estruturas, após a cobertura das mesmas e naturalização do terreno;
2. Antes da realização de trabalhos de terraplenagem deve ser efectuado o saneamento
da camada de terra arável numa espessura mínima de 20 cm, a qual deve ser
armazenada em pargas, com o objectivo de ser reutilizada no revestimento e suporte
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de cobertura vegetal para a integração e recuperação paisagística do local. A camada
de solo mais superficial, ou seja a cobertura, deve ser saneada, uma vez que pode
originar problemas de traficabilidade no decorrer dos trabalhos;
3. Proceder ao humedecimento dos terrenos a movimentar, caso as movimentações de
terras se efectuem na época seca;
4. Caso

necessário,

e

dependente

do

projecto

de

execução

apresentado

pelo

empreiteiro, deverão em função disso serem efectuadas sondagens e ensaios
complementares que permitam, de forma inequívoca, identificar a estrutura
geológica e hidrogeológica interessada na área afecta à obra;
5. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a
estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento;
6. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar
para fora da área de intervenção);
7. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção
com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta
a sua estabilidade;
8. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas zonas
de depósito deve excluir as seguintes áreas:
•

Áreas do domínio hídrico;

•

Áreas inundáveis;

•

Zonas de protecção de águas subterrâneas (zonas de elevada infiltração);

•

Perímetros de protecção de captações;

•

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva
Ecológica Nacional (REN);

•

Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;

•

Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

•

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;

•

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

•

Zonas de protecção do património.
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9. Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a
execução das obras respeitar os seguintes aspectos para a selecção dos locais de
empréstimo:
•

As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local
de aplicação, para minimizar o transporte;

•

As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:
o

terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas
de água;

o

zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada,
perímetros de protecção de captações de água;

o

áreas classificadas da RAN ou da REN;

o

áreas classificadas para a conservação da natureza;

o

outras áreas onde as operações de movimentação das terras
possam afectar espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

o

locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

o

locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

o

áreas com ocupação agrícola;

o

áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

o

zonas de protecção do património.

10. Se ocorrerem situações em que se verifique o afluxo de água subterrânea, deverá
ser previsto dotar a escavação de órgãos de drenagem profunda, sejam esporões
drenantes ou mascaras drenantes, consoante as exsurgências que ocorram com
características localizadas ou, pelo contrário, se estendam por uma área de dimensão
significativa;
11. Caso ocorram situações de nível freático elevado, devem ser apresentadas a
verificação da segurança à impulsão em vazio, recomendando-se um factor de
segurança superior a 1,3;
12. Na verificação da segurança deve ser analisada a possibilidade de o nível do efluente
atingir o bordo das paredes dos órgãos de tratamento;
13. Deve ter-se em conta a drenagem da escavação, incluindo a retenção de águas
superficiais (pluviais, lavagem de pavimentos ou de outras fontes), a captação
directa (pluviais, nascentes, minas de água, ou outras fontes) e eventual
rebaixamento de nível freático;
14. Sempre que durante a realização dos trabalhos se observarem caudais freáticos
significativos, devem ser adoptadas medidas que minimizem a alteração da
hidrogeologia das zonas afectadas;
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15. Adoptar medidas que visem minimizar a deformação das estruturas geológicas, bem
como das fundações das infra-estruturas e das estruturas existentes nas zonas
adjacentes à obra;
16. Durante

os

trabalhos

desmoronamentos,

deverá

promovendo

tomar
a

as

devidas

estabilidade

de

precauções
vertentes,

para

evitar

nomeadamente,

realizando o saneamento de blocos soltos que se encontrem instáveis e susceptíveis
de queda;
17. É recomendável a realização da modelação dos terrenos afectados pela obra de
forma a permitir minimizar o impacte causado;
18. Adoptar medidas de estabilização dos terrenos, nomeadamente dos taludes de
escavação e, particularmente, de aterro. Zelar pela estabilidade dos aterros que
construir em materiais rejeitados das escavações;
19. Implementação e manutenção das medidas necessárias a uma perfeita estabilização
da escavação, eventualmente por recurso a sistemas de escoras, pranchas, pranchas
deslizantes, caixas de entivação, estacas-prancha, muros de Munique, muros de
Berlim, paredes moldadas, cortina de estacas, jet-grouting ou outro método
adequado;
20. Durante a implantação da ETAR e onde se revelar necessária a instalação de taludes,
a prevenção de fenómenos de instabilização deve ser efectuada conjugando uma
adequada inclinação do talude com o necessário revestimento vegetal, tendo em
vista combater a erosão simples, associado a uma conveniente drenagem superficial
e subterrânea;
21. Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra, de modo a
minimizar a afectação do substrato superior na área afecta à obra;
22. Prevenir a potencial contaminação das águas subterrâneas, através da colocação de
uma protecção no solo, não permitindo a descarga de poluentes (betumes, óleos,
lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra) e
evitando o seu derrame acidental, colocando-os em contentores específicos, e
posteriormente encaminhar para os destinos finais adequados;
23. No caso de ocorrer um acidente, de que se possa suspeitar de indução de
contaminação ao nível das terras, dependendo do tipo de substância, das
quantidades derramadas e da área/volume de terras afectadas, deverá proceder-se a
uma análise para avaliar o grau de contaminação das mesmas. Consoante o
resultado desta análise, pode proceder-se à descontaminação dessas terras (tratadas
in situ, on site ou ex situ, segundo esta ordem de prioridade) e posterior reutilização
em fins de recuperação paisagística e/ou em zonas de risco de erosão, ou então
como matérias-primas no processo produtivo do betão. Caso não seja possível
proceder à sua descontaminação, estas terras terão de ser enviadas para aterro
licenciado de resíduos perigosos (disponível na Agência Portuguesa do Ambiente). No
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entanto, há que salientar que a probabilidade de os solos serem contaminados é
extremamente baixa.
Fase de Exploração
24. Proceder a uma correcta gestão dos resíduos produzidos na ETAR, com base num
Plano de Gestão de Resíduos, assegurando que a sua produção e/ou nocividade
serão prevenidos. Caso a sua produção seja inevitável, assegurar que serão
encaminhados para valorização ou eliminação por operadores de gestão licenciados
para o efeito;
25. Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos na ETAR,
em local coberto e devidamente impermeabilizado, devendo ser prevista a
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames;
26. Assegurar o correcto armazenamento e manuseamento dos produtos químicos
utilizados na ETAR (nomeadamente reagentes), através do seu armazenamento em
tanques rodeados por bacias de retenção em betão, com capacidade igual ao volume
armazenado, nos casos em se afigure necessário;
27. Assegurar a minimização das quantidades finais de lamas produzidas através da
optimização do processo de tratamento e da implementação de um sistema de
gestão das quantidades de lamas produzidas. Por outro lado, assegurar a
maximização da quantidade de lamas a valorizar;
28. Proceder a uma adequada estabilização das lamas, de forma a diminuir a formação
de odores;
29. O transporte de lamas da ETAR deverá ser efectuado de modo a que não haja
derrame;
30. Instalar sistemas de alarme e detecção de situações de funcionamento anómalo do
equipamento e da afluência de caudais com cargas poluentes muito elevadas;
31. Programação adequada da paragem da ETAR em situações de grandes manutenções
e implementação de medidas adequadas, assegurando a optimização das condições
de exploração da ETAR nestes períodos;
32. Definição dos procedimentos a implementar nas situações de paragem acidental de
equipamentos, assegurando a optimização das condições de exploração da ETAR
nestes períodos.
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SOLOS E USO DO SOLO
Medidas
De seguida é proposto um conjunto de medidas que visam a minimização, compensação
e/ou valorização dos efeitos identificados.
Fase de Construção
1. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de
intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e
abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais:
o

Áreas do domínio hídrico;

o

Áreas inundáveis;

o

Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada
infiltração);

o

Perímetros de protecção de captações;

o

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da
Reserva Ecológica Nacional (REN);

o

Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no
âmbito da conservação da natureza;

o

Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de
fauna

protegidas

por

lei,

nomeadamente

sobreiros

e/ou

azinheiras;
o

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

o

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

o

Áreas de ocupação agrícola;

o

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

o

Zonas de protecção do património.

2. As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitada às áreas estritamente indispensáveis para a
execução da obra;
3. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva
e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas
pela obra;
4. Na fase de construção do sistema interceptor, a área de instalação do estaleiro será
impermeabilizadas, sendo numa fase posterior utilizada para plantação de vegetação
autóctone, deverá ser colocada uma protecção no solo, de forma a prevenir a
potencial contaminação dessas áreas, não permitindo a descarga de poluentes
(betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais
residuais da obra) e evitando o derrame acidental dos mesmos.
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5. Os óleos usados devem ser armazenados em contentores herméticos, sendo
posteriormente enviados a destino final apropriado de acordo com as suas
características;
6. Limitar as movimentações de terra ao efectivamente indispensável (ou seja, apenas
às áreas específicas a intervencionar) e evitar a ocorrência de situações em que o
solo permaneça a descoberto durante largos períodos de tempo, de modo a evitar a
sua erosão. Por este motivo as obras devem decorrer faseadamente, de modo a
evitar a que logo após uma acção de desmate e decapagem arranquem os trabalhos
de revestimento. Estas acções devem ser realizadas sucessivamente, em curtos
trechos, evitando o desmate de extensas áreas de uma só vez;
7. Limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, limitando-a às vias para tal
dedicadas, para evitar a compactação numa área mais extensa do que o necessário.
Esta medida reveste-se de especial importância nas zonas de solos possuindo
vegetação;
8. Proceder à remoção de todos os materiais necessários à obra, materiais resultantes
das operações de escavação e equipamentos, da área na qual o Empreendimento se
encontra inserido.
9. Assegurar a recuperação paisagística do local. Proceder à recuperação das áreas
intervencionadas

(reconstituição

do

coberto

herbáceo,

arbustivo

ou

arbóreo,

estabilização de taludes, etc.) logo que os trabalhos, em particular os próximos das
linhas de água e nas zonas de maior declive, estejam concluídos. Aqui também se
incluem os acabamentos próprios da área dos estaleiros. Deverá ser dada
preferência ao uso de espécies adaptadas às condições edafo-climáticas do local, de
forma a evitar a aplicação de fertilizantes e fitofármacos, devendo ainda ser feita a
selecção das espécies em função das características ecológicas e atendendo às
comunidades vegetais envolventes;
10. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações
na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo
acesso.
11. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à
obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a
minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das
águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
12. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam
limpos, evitando a repetição de acções sobre as mesmas áreas;
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13. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de
terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior
pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido;
14. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação
dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas
pluviais, até esses resíduos serem encaminhados para destino final adequado.
Deverá ter-se em atenção que o período de tempo legal máximo para armazenagem
de resíduos perigosos no local da obra é de 3 meses;
15. Durante o armazenamento temporário de terras vegetais, deve efectuar-se a sua
protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura
que garanta a sua estabilidade.
Fase de Exploração
Estando a contaminação do solo directamente relacionada com os efluentes líquidos e com o
incorrecto armazenamento e destino final das lamas, salienta-se a imediata necessidade de
controlo destes poluentes, preservando e conservando a integridade natural dos meios
receptores, como sendo recursos hídricos, solos e atmosfera.
1. Cumprir o decreto - lei nº 276/2009 de 2 de Outubro que estabelece o regime de
utilização de lamas de depuração em solos agrícolas;
2. Proceder a uma correcta gestão dos resíduos produzidos na ETAR (lamas, óleos e
gorduras, gradados e areias) no que respeita o seu armazenamento e destino final;
3. Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos na ETAR,
em local coberto e devidamente impermeabilizado, devendo ser prevista a
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames;
4. O transporte de lamas da ETAR deverá ser efectuado de modo a que não haja
derrame;
5. Instalar sistemas de alarme e detecção de situações de funcionamento anómalo do
equipamento e da afluência de caudais com cargas poluentes muito elevadas;
6. Programação adequada da paragem da ETAR em situações de grandes manutenções
e implementação de medidas adequadas, assegurando a optimização das condições
de exploração da ETAR nestes períodos;
7. Definição dos procedimentos a implementar nas situações de paragem acidental de
equipamentos, assegurando a optimização das condições de exploração da ETAR
nestes períodos.

Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.
Fevereiro 2013

9

Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Interceptor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro/Olhão
- Guia de Medidas de Boas Práticas

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DAS ÁGUAS
Medidas
Como principais medidas de mitigação, compensação e /ou valorização refira-se:
Fase de Construção
1. Antes da fase de construção, deverá ser realizado um inventário dos elementos de
drenagem existentes nos locais de intervenção, devendo ser claramente identificada
a existência ou não de entupimentos e alagamentos;
2. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de
intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e
abertura de acessos. E caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes
Não devem ser ocupados os seguintes locais:
o

Áreas do domínio hídrico;

o

Áreas inundáveis;

o

Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada
infiltração);

o

Perímetros de protecção de captações;

o

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da
Reserva Ecológica Nacional (REN);

o

Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no
âmbito da conservação da natureza;

o

Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de
fauna

protegidas

por

lei,

nomeadamente

sobreiros

e/ou

azinheiras;
o

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

o

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

o

Áreas de ocupação agrícola;

o

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

o

Zonas de protecção do património.

3. Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a
execução das obras respeitar os seguintes aspectos para a selecção dos locais de
empréstimo:
•

As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local
de aplicação, para minimizar o transporte;

•

As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:
o

terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas
de água;
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o

zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada,
perímetros de protecção de captações de água;

o

áreas classificadas da RAN ou da REN;

o

áreas classificadas para a conservação da natureza;

o

outras áreas onde as operações de movimentação das terras
possam afectar espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

o

locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

o

locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

o

áreas com ocupação agrícola;

o

áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

o

zonas de protecção do património.

4. As acções de limpeza e movimentação de terras (desmatação, limpeza de resíduos e
decapagem de terra vegetal) devem ocorrer preferencialmente no período seco, de
modo a não coincidir com a época de chuvas, evitando os riscos de erosão,
transporte de sólidos e sedimentação. Caso contrário, deverá considerar-se a
construção de um sistema de drenagem envolvente às zonas de obra, incluindo o
revestimento das respectivas valas e a construção de bacias de retenção de
sedimentos (dependente dos declives e caudais em jogo);
5. Em torno do estaleiro deverá existir um sistema de recolha de águas (das chuvas e
de escorrência) para evitar que as mesmas escorram e arrastem consigo partículas
que aumentem a probabilidade de erosão dos solos;
6. Deverá ser efectuada uma drenagem adequada das águas residuais e pluviais nas
zonas de estaleiro e garantir a reparação imediata de eventuais fugas de água;
7. Os caminhos de acesso ao estaleiro deverão contar com valetas para drenagem das
águas pluviais, compensando assim o aumento do escoamento superficial, impedindo
desta forma que estas águas sejam drenadas directamente para as linhas de água,
arrastando consigo terras e possíveis poluentes
8. Projectar um sistema de drenagem de águas pluviais captadas na área afecta à obra
(limpo adequada e periodicamente, evitando qualquer obstrução), que permita o seu
encaminhamento para a linha de água através, por exemplo, de valas, de forma a
evitar zonas de retenção/acumulação;
9. Construir, sempre que tal se justifique, bacias de decantação temporárias;
10. Sempre que for possível conduzir as águas pluviais directamente para o terreno
natural sem inconveniente para a estabilidade dos taludes, conservação das zonas
ajardinadas e o normal funcionamento da ETAR, tal será preferível. Caso contrário, a
rede pluvial conduzirá as águas directamente à linha de água;
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11. Caso ocorram situações de obstrução das linhas de água, através do arrastamento de
materiais sólidos decorrentes da fase de construção, deverá ser efectuada a sua
remoção de forma a minimizar os efeitos que daqui decorrem;
12. O eventual atravessamento de linhas de água deve ser realizado nos períodos do ano
em que os terrenos estejam mais consolidados preferencialmente em alturas em que
o caudal transportado pelas linhas de água, seja nulo. O restabelecimento de todas
as linhas de água interceptadas deve ser realizado com a maior brevidade possível,
não alterando o seu curso natural. Note-se que no terreno (área do projecto) foi
identificada uma linha de água de carácter torrencial não apresentando nenhum
caudal, mesmo no Inverno (numa altura de ocorrência de forte pluviosidade);
13. Uma forma de assegurar a eficaz desobstrução do leito da linha de água de carácter
torrencial identificada, consiste na protecção das margens através da criação de
zonas tampão e de um criterioso controlo dos usos do solo e das águas nestas zonas.
Contudo, a protecção do coberto vegetal poderá impedir um agravamento da
situação;
14. Deverão ainda ser tomadas medidas para prevenir a potencial contaminação do meio
hídrico superficial, nomeadamente através da colocação de uma protecção no solo de
forma a prevenir a potencial contaminação, não permitindo a descarga de poluentes
(betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais
residuais da obra) e evitando o derrame acidental dos mesmos, colocando-os em
contentores específicos, posteriormente encaminhados para os destinos finais
adequados, não permitindo a descarga de poluentes (betumes, óleos, lubrificantes,
combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra) e evitando o
seu derrame acidental;
15. A utilização de auto-betoneiras durante a execução do projecto pressupõe que as
mesmas sejam lavadas, e de cada vez que as mesmas são esvaziadas é necessário
proceder à remoção dos resíduos existentes no interior do tanque de mistura (caso
contrário estes secam, não sendo possível a realização de betão com a qualidade
desejada). Sempre que for realizada a lavagem das auto-betoneiras, esta deve
ocorrer

preferencialmente

fora

da

área

de

projecto.

Caso

tal

não

seja

manifestamente possível, tal deve ocorrer numa área afastada das linhas de água,
nomeadamente numa bacia de retenção impermeabilizada desenhada e construída
para o efeito. Esta bacia deve localizar-se numa área estrategicamente escolhida,
considerando um local comum à passagem de todas as auto-betoneiras e as
acessibilidades existentes. Deste processo não resultam águas residuais resultantes
da lavagem das auto-betoneiras, uma vez que o betão residual, existente no tanque
que é lavado, expande e absorve as águas disponíveis na bacia de retenção.
Portanto, resultam apenas resíduos de betão, que poderão ser incorporados
novamente na produção deste material;
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16. As águas residuais de obra (lavagens de rodados, lavagens de betoneiras e
autobetoneiras) devem ser encaminhadas para uma bacia de decantação. Os sólidos
decantados são tratados como resíduos;
17. O armazenamento temporário dos materiais retirados durante as operações de
limpeza, desmatação e decapagem dos terrenos, deve situar-se em locais de maior
altura, distantes da linha de carácter torrencial localizada, de forma a não
constituírem potenciais factores de obstrução desta;
18. O armazenamento dos óleos e combustíveis deve ser efectuado em superfícies
devidamente

impermeabilizadas

de

forma

a

evitar

eventuais

derrames

e

consequente propagação para as linhas de água. Para além disso, recomenda-se que
os óleos usados sejam armazenados em recipientes adequados e de perfeita
estanquicidade, sendo posteriormente enviados para destino final apropriado,
privilegiando a sua regeneração;
19. Após a conclusão da obra, deverá ser assegurada a limpeza de todos os elementos
de drenagem afectados, de modo a evitar problemas futuros de entupimento ou
alagamento;
20. As águas residuais domésticas produzidas no estaleiro devem ser, preferencialmente,
encaminhadas para o sistema de drenagem público, mediante autorização da
entidade gestora, seja de forma directa, seja de forma indirecta. Caso não seja
possível a ligação directa devem ser adoptadas fossas estanques e/ou casas de
banho portáteis. As águas residuais domésticas de fossas estanques e casas de
banho portáteis devem ser obrigatoriamente encaminhadas por uma empresa
especializada para uma ETAR.
21. Adopção de um plano de segurança interno que contemple a forma de actuação no
caso de acidentes que possam envolver derramamento de substâncias, de materiais
ou o conjunto dos dois;
22. Todos os órgãos, poços e canais deverão ter os fundos com pendentes adequadas
conduzindo a uma caixa de dimensões adequadas, que permitam a instalação de
uma bomba de drenagem portátil, para permitir o seu esvaziamento. A localização
das caixas deverá ser devidamente sinalizada em local não submerso;
23. Nos locais onde seja previsível a ocorrência de frequentes pequenas escorrências
decorrentes

da

operação

normal

da

instalação,

designadamente

perto

de

equipamentos, devem ser previstas pendentes nos pavimentos, eventualmente
complementado com caleiras protegidas com grades poliméricas, que encaminhem
as águas ao circuito de escorrências da ETAR. Sempre que a ligação gravítica não
seja possível, devem ser previstas caixas para a instalação de bombas de drenagem
portáteis;
24. Todos os edifícios serão equipados por dispositivos de movimentação de cargas
compatíveis com os trabalhos necessários à exploração da ETAR e com a
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manutenção dos equipamentos existentes. As suas características e localização
devem ser devidamente compatibilizadas com a configuração dos edifícios de forma
a minimizar a interferência com as restantes infra-estruturas e com o funcionamento
da ETAR;
25. Adoptar procedimentos de construção que permitam evitar a existência de zonas
localizadas nos emissários com condições favoráveis à retenção de ar e gases.
Fase de Exploração
26. Promover a manutenção e limpeza regular de todas as estruturas ligadas à
recolha/drenagem de águas, qualquer que seja a sua origem (esgotos, águas pluviais
ou outros) (principalmente antes da ocorrência das épocas chuvosas), de modo a
evitar colmatações e obstruções das mesmas e assegurar o seu bom funcionamento;
27. Todos os órgãos, poços e canais terão os fundos com pendentes adequadas
conduzindo a uma caixa de dimensões adequadas, que permitam a instalação de
uma bomba de drenagem portátil, para permitir o seu esvaziamento. A localização
das caixas deverá ser devidamente sinalizada em local não submerso;
28. Nos locais onde sejam frequentes pequenas escorrências decorrentes da operação
normal da instalação, designadamente perto de equipamentos, ou que seja prevista
a

limpeza

por

inundação

devem

ser

previstas

pendentes

nos

pavimentos,

eventualmente complementado com caleiras protegidas com grades poliméricas, que
encaminhem as águas ao circuito de escorrências da ETAR. Sempre que a ligação
gravítica não seja possível, devem ser previstas caixas para a instalação de bombas
de drenagem portáteis;
29. Todos os edifícios serão equipados por dispositivos de movimentação de cargas
compatíveis com os trabalhos necessários à exploração da ETAR e com a
manutenção dos equipamentos existentes. As suas características e localização
devem ser devidamente compatibilizadas com a configuração dos edifícios de forma
a minimizar a interferência com as restantes infra-estruturas e com o funcionamento
da ETAR;
30. Durante a fase de exploração deverá ser assegurado o tratamento de todas as águas
residuais na ETAR. Este sistema deverá consistir numa reutilização de água, após
tratamento adequado na ETAR. No caso de reutilização para rega, a concentração de
microrganismos não deve exceder, 100 CF/100 ml (média geométrica) conforme
consta como critério Valor Máximo Recomendado (VMR) no Anexo XVI do Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de Agosto;
31. Do ponto de vista dos requisitos de qualidade do efluente da ETAR deve atender-se,
fundamentalmente, ao disposto na legislação em vigor, designadamente ao disposto
no Decreto-Lei nº 152/97 de 19 de Junho (e Directiva 91/270/CEE de 21 de Maio,
referente ao tratamento de águas residuais), Decreto-Lei nº 172/01 e Decreto-Lei nº
149/2004, de 22 de Junho e às exigências da ARH do Algarve;
Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.
Fevereiro 2013

14

Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Interceptor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro/Olhão
- Guia de Medidas de Boas Práticas

32. Existência de um Plano de Segurança Interno que preveja a ocorrência de acidentes
e procedimentos para lhes dar resposta, prevendo nomeadamente a existência de
infra-estruturas de retenção de caudais, que evitem, em caso da ocorrência acidente,
a descarga de efluente não tratado na linha de água.
BIOLOGIA E ECOLOGIA
Medidas
Fase de Construção
Apesar de os impactes identificados, decorrentes da implementação do projecto, serem
globalmente considerados pouco significativos, não deixam de ter um carácter negativo e em
alguns casos permanente sobre as comunidades faunísticas e vegetais locais, pelo que se
propõem algumas medidas de minimização que permitam reduzir os seus efeitos,
principalmente durante a fase de construção. Assim, sugere-se que sejam executadas as
seguintes medidas de minimização, através das quais será possível minimizar os potenciais
impactes anteriormente identificados:
1. Afastamento do traçado B dos limites das salinas na área dos sapais de Bela Mandil
(Torrejão), encostando se possível a passagem das condutas ao lado Norte do
caminho existente, de modo a minimizar a possível afectação ou perturbação nesta
área sensível para a avifauna com valor conservacionista;
2. Na movimentação de máquinas e pessoal deverão ser utilizados caminhos e acessos
já existentes, ou caso seja necessário novos acessos estes deverão ser definidos
previamente à obra e não afectar área de salinas abandonadas ou activas, sapais ou
prados salgadiços;
3. Os materiais de obra e as máquinas deverão ser depositados e estacionados em
locais apropriados ao longo da obra, nunca afectando áreas de salinas abandonadas
ou activas, sapais ou prados salgadiços;
4. Deverão ser desenvolvidas acções de sensibilização ambiental destinadas aos
trabalhadores, que deverão incidir sobre a conservação das comunidades de
avifauna, para o respeito das áreas de não intervenção (áreas de salinas
abandonadas ou activas, sapais ou prados salgadiços), cumprimento das medidas de
minimização aprovadas e manuseamento de materiais potencialmente nocivos para o
ambiente como óleos, combustíveis e outras substâncias.
5. As obras de construção deverão decorrer fora do período de reprodutor das principais
espécies ocorrentes (15 de Março a 15 de Julho) e preferentemente, também fora do
principal período de migração (15 de Agosto a 30 de Novembro). Esta medida deverá
ser implementada na envolvente próxima das ETAR e dos sapais e salinas de Bela
Mandil (Torrejão), onde ocorrem espécies que só começam a nidificar em Abril/Maio,
como a perdiz-do-mar, o pernilongo, o alfaiate e o alcaravão.
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QUALIDADE DO AR
Medidas
As medidas de mitigação, compensação e/ou valorização propostas são:
Fase de Construção
1. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da
circulação de veículos e de equipamentos de obra;
2. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao
transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de
empréstimo

e/ou

materiais

excedentários

a

levar

para

destino

adequado,

minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de
saúde e escolas);
3. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à
obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a
minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação de solos e águas, e
de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído;
4. Organizar todos os veículos e toda a maquinaria que operem ao ar livre
(especialmente se recorrem ao consumo de combustíveis líquidos), de modo a
reduzir na fonte a poluição atmosférica;
5. Seleccionar e utilizar veículos e maquinaria de apoio às obras projectadas para evitar
e controlar a poluição do ar (tendo em atenção o definido no Decreto-Lei n.º 432/99,
de 25 de Outubro, que fixa os padrões de emissão e os processos de homologação
dos motores a instalar em máquinas móveis, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 202/2002, de 26 de Setembro);
6. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos
secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos
veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.
7. Implantar um sistema de lavagem permanente, à saída das zonas afectas às obras e
antes da entrada na via pública, dos rodados e de todos os veículos e maquinaria de
apoio às obras, tendo particular atenção aos dias chuvosos;
8. Acondicionar, cobrir devidamente e humidificar, nomeadamente em dias secos e
ventosos, os materiais de construção e residuais das obras, especialmente se forem
pulverulentos ou do tipo particulado, para evitar a sua queda e o seu espalhamento
aquando do transporte para as zonas afectas às obras ou para depósito definitivo;
9. Adoptar medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes
atmosféricos nos estaleiros e nas zonas adjacentes às obras, tendo em atenção as
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consequências que daí poderão advir para a população e o ambiente em geral,
nomeadamente não realizar queimas a céu aberto de materiais residuais das obras;
10. Proceder à limpeza regular dos acessos e da zona afecta às obras, especialmente
quando nela forem vertidos materiais de construção ou residuais das obras, no
sentido de evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer por acção do
vento, quer da circulação de maquinaria e veículos de apoio às obras;
11. Conferir especial atenção às operações de carga, descarga e deposição de materiais
e

construção

e

de

materiais

residuais

das obras,

especialmente

se

forem

pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente o acondicionamento controlado
durante a carga, a adopção de menores alturas de queda durante a descarga, a
cobertura e a humidificação durante a deposição nas zonas afectas às obras;
12. Adoptar medidas de protecção individual dos trabalhadores mais expostos à poluição
do ar durante as actividades de construção (tais como a utilização de máscaras de
protecção durante as operações que emitam níveis poluentes elevados);
13. Colocação de uma cortina arbórea densa na envolvente da ETAR, inserida no projecto
geral de arranjo paisagístico da área da ETAR, de forma a minimizar o impacte visual
e a dispersão de odores, nos aglomerados envolventes.
Fase de Exploração
14. Segundo Antunes (2006) as principais medidas para o controlo de odores são:
Principais medidas para o controlo de odores em ETAR
MEDIDAS PARA O
CONTROLO DE ODORES

PREVENTIVAS

CURATIVAS

OBSERVAÇÕES

EM ETAR
Inclui controlo de descargas de
Controlo na origem



-

efluentes industriais, melhoria das
operações de manutenção e limpeza e
alterações operacionais ou de processo

Concepção e projecto de
uma ETAR na óptica da
redução da incidência de

Inclui a selecção do local, o apuramento


-

de tratamento e hidráulica

odores
Tratamento da fase liquida
Agentes de disfarce ou de
neutralização

das contribuições, a selecção dos tipos



-

-



Inclui a adição de químicos e o
aumento da concentração em oxigénio
Inclui coberturas de órgãos e

Contenção e ventilação do
ar odorífico

encerramento dos processos de
-



tratamento em edifícios; inclui
ventilação de extracção (pontual e
geral) e de insuflação
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MEDIDAS PARA O
CONTROLO DE ODORES

PREVENTIVAS

CURATIVAS

-



OBSERVAÇÕES

EM ETAR
Inclui tratamentos por absorção, por
Tratamento do ar odorífico

adsorção e por oxidação (térmica,
biológica ou química)

Descarga e diluição
atmosférica

Abrange a dispersão atmosférica e
-



outras técnicas meteorológicas de
controlo

15. A minimização da ocorrência de odores em ETAR depende da vigilância e controlo
das condições da afluência, nomeadamente de descargas potencialmente odoríficas
(Antunes, 2006) sendo essencial contrariar o estabelecimento de condições sépticas
na fase líquida ou sólida pelo que devem ser tomadas medidas como:
•

conceber os colectores com inclinação suficiente por forma a assegurar as
velocidades adequadas à prevenção da deposição de sólidos;

•

manter sempre oxigénio dissolvido na água residual;

•

minimizar os tempos de retenção hidráulica nas tubagens e poços de
bombagem;

•

manter as tubagens e paredes limpas através de adequadas práticas de
operação e manutenção.

•

manter fluxos hidráulicos adequados.

O controlo na origem é uma das medidas de minimização de ocorrência de odores e
inclui o estabelecimento de restrições a descargas que contenham compostos
odoríficos ou que induzam o estabelecimento de condições anaeróbias e a formação
de compostos odoríficos. As referidas restrições podem incluir a obrigação de prétratamento antes da descarga, a homogeneização e a equalização na origem.
No quadro seguinte apresentam-se as medidas de minimização da ocorrência de
odores em alguns dos principais processos de tratamento das fases líquidas e sólida
numa ETAR (Antunes, 2006).
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Medidas de minimização da ocorrência de odores em alguns dos principais processos de
tratamento das fases líquidas e sólida numa ETAR
PROCESSO

PROBLEMAS

MEDIDAS

FASE LIQUIDA
Tratamento Preliminar
Os compostos odoríficos de COV são
Retenção de sólidos, grades grossa

transferidos para a fase gasosa

e fina

devido a turbulência inerente ao
processo

Descarregadores Parshall

Adição de químicos a montante
Recirculação lama activada para a obra
de entrada

A turbulência promove a volatilização

Utilizar medidores de causal

dos compostos dissolvidos

ultrassónicos ou magnéticos

As camaras arejadas induzem a

Os desarenadores em vortex ou em

volatilização dos compostos

canal de fluxo horizontal são menos

dissolvidos

turbulentos

Desarenadores
Tratamento Primário

Retirar de serviços os tanques de
Formação de sulfuretos durante o
armazenamento. Volatilização dos
Decantadores primários

sulfuretos e COV nos
descarregadores. Formação de
sulfuretos nos sólidos descantados.

armazenamento desnecessários.
Subir o nível da agua do canal de saída
para diminuir a queda dos decantadores.
Remoção assídua de lama. Evitar a codecantação de lamas. Adicionar sais de
ferro directamente sobre o decantador
ou a montante.

Tanques de equalização

Odores provenientes de sólidos
residuais no fluxo equalizado

Providenciar equipamentos para recolha
e remoção ou limpar os sólidos com
jacto de água

Tratamento secundário
Volatilização dos compostos nos
Biomassa fixa (leitos percoladores e
discos biológicos)

sistemas de distribuição do afluente.
Formação de compostos odoríficos
quando há sobrecarga ou défice em
oxigénio.

Reactores com arejamento

Adicionar sais de ferro a montante.
Limitar a carga afluente. Providenciar
ventilação forçada. Abrandar os
distribuidores de caudal ou aumentar a
taxa de humidificação, para manter um
biofilme fino.

Volatilização dos compostos

Diminuir o arejamento na entrada. O

odoríficos e COV na entrada dos

arejamento por difusão com bolha fina

reactores. Formação de compostos

causa menor volatilização do que com

odoríficos quando há défice em

bolhas grossas. O arejamento com

oxigénio

oxigénio puro tem menores emissões.

Desinfeção
Utilizar automatismos de controlo para a
Cloragem

Formação de subprodutos voláteis

dosagem de cloro. Converter os
sistemas para desinfeção por radiação
ultravioleta
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FASE SÓLIDA
Espessamento
O co-espessamento de lamas
Espessadores gravíticos

Flotação

Evitar o co-espessamento, caso estejam

biológicas e primárias promove a

disponíveis vários órgãos. Utilizar

formação de sulfuretos. Períodos de

tratamento químico directamente para

retenção elevados em condições

reduzir a formação de sulfuretos durante

anaeróbicas são problemáticas

o espessamento.

O arejamento volatiliza os sulfuretos

Utilizar um pré-tratamento químico para

e outros compostos odoríficos da

remover os sulfuretos da lama antes de

lama

ser processada

Volatilização de sulfuretos e COV da

A adição de permanganato de potássio

lama afluente para o ar da sala de

ou de peroxido de hidrogénio remove os

desidratação

compostos odoríficos e COV

Desidratação
Filtros de bandas ou prensa
Estabilização
Formação de H2S durante a

Digestores anaeróbicos

digestão, que corrói o equipamento

Manter o processo com temperatura e

de combustão. A qualidade do ar e

pH adequados. Adicionar sais de ferro

uma preocupação porque H2S e

directamente no digestor, na entrada de

convertido em dióxido de enxofre

lama ou nos digestores primários

durante a combustão
Formação de compostos odoríficos
quando o processo fica em

Digestores aeróbicos

sobrecarga ou com défice de
oxigénio

Providenciar adequados meios de
arejamento e mistura para manter
condições aeróbicas
Ventilar para o exterior, a menos que as

Estabilização química

Libertação de amoníaco devido a

concentrações em amoníaco sejam

subida de pH

muito elevadas ou seja uma área
sensível

Armazenamento
Evitar armazenar lamas mistas:
Por curtos períodos

Armazenamento combinado de lama

Providenciar mistura para manter as

primária e biológica promove a

condições aeróbicas. Adicionar sais de

formação de sulfuretos

ferro nos tanques de arejamento e tratar
os subprodutos formados

As lamas quimicamente
estabilizadas podem tornar-se
Por longos períodos

odoríficas. Libertação de odores
quando se mexe nas pilhas de
armazenamento.
Libertação de odores quando se

Aplicação no solo

espalha as lamas numa grama área
de terreno
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16. Deverão ser medidos os teores reais de sulfuretos, para avaliar o interesse da
injecção de oxigénio nas condutas elevatórias e a montante dos sifões;
17. Assegurar um funcionamento adequado dos vários órgãos da ETAR, principalmente
na fase de tratamento e estabilização de lamas, de forma a evitar a formação de
odores desagradáveis;
18. Garantir a correcta aplicação do sistema de tratamento de odores previsto;
19. Garantir a cobertura dos órgãos de tratamento com elevada taxa de emissão de
odores;
20. Instalar sistemas de alarme e detecção de situações de funcionamento anómalo do
equipamento e da afluência de caudais com cargas poluentes muito elevadas;
21. Programação adequada da paragem da ETAR em situações de grandes manutenções
e implementação de medidas adequadas, assegurando a optimização das condições
de exploração da ETAR nestes períodos;
22. Definição dos procedimentos a implementar nas situações de paragem acidental de
equipamentos, assegurando a optimização das condições de exploração da ETAR
nestes períodos;
23. Caso se verifique a ocorrência de queixas e/ou reclamações por parte da população
vizinha relativamente a odores emitidos pela ETAR, deve ser realizado um registo
das mesmas e a definição de medidas e/ou estudos e análises a efectuar para avaliar
a pertinência das reclamações e a incomodidade associada a esses odores.
RUÍDO
Medidas
Em todas as situações existentes ou previstas onde se prevejam impactes significativos,
deverá ser considerada a aplicação de medidas de mitigação do ruido recebido de forma a
criar protecção sonora adequada. Tais como:
Fase de Construção
1. Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que
originem o menor ruído possível;
2. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à
obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a
minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação de solos e águas, e
de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído;
3. Devem ser adoptadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e
instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que
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alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos
limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.
Fase de Exploração
4. Assegurar que o tráfego de viaturas pesadas, utilizadas para o transporte de
materiais para a ETAR e para condução de resíduos a destino final, é efectuado em
trajectos que evitem incómodos para as populações, de preferência com percursos
fora das localidades. Caso seja inevitável, o atravessamento de localidades deve ser
o mais curto possível e efectuado a velocidade reduzida;
5. Garantir que o equipamento utilizado cumpre as normas legais de funcionamento no
que respeita às emissões sonoras, procedendo à sua manutenção periódica.

PAISAGEM
Medidas
Uma vez identificadas e avaliadas as acções com impactes na paisagem, iremos sugerir
algumas acções que possibilitem evitar, reduzir ou compensar os impactes visuais
causados. De acordo com os objectivos do projecto, elaborou-se, em função do meio
afectado e das causas originadoras de impactes, uma lista de medidas mitigadoras dos
mesmos, preventivas em muitos dos casos, paliativas noutros, tendentes sempre a
minimizar os aspectos negativos, ou, em última instância, a compensar a carência induzida.
Fase de Construção
1. Divulgar o programa de execução da obra às populações interessadas, na área
envolvente do projecto. A informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a
natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva
calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a afectação das
acessibilidades;
2. Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados

envolvidos

na

execução

das

obras,

relativamente

às

acções

susceptíveis de causarem impactes ambientais e às medidas de minimização a
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decorrer dos trabalhos;
3. Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o
enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afectações
visuais associadas à presença das obras e respectiva integração na área envolvente;
4. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de
intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive
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reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e
abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais:
•

Áreas do domínio hídrico;

•

Áreas inundáveis;

•

Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);

•

Perímetros de protecção de captações;

•

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva
Ecológica Nacional (REN);

•

Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;

•

Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

•

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;

•

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

•

Zonas de protecção do património.

5. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação
aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento;
6. As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para
a execução da obra;
7. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas zonas
de depósito deve excluir as seguintes áreas:
•

Áreas do domínio hídrico;

•

Áreas inundáveis;

•

Zonas de protecção de águas subterrâneas (zonas de elevada infiltração);

•

Perímetros de protecção de captações;

•

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva
Ecológica Nacional (REN);

•

Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;

•

Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

•

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;
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•

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

•

Zonas de protecção do património.

8. Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a
execução das obras respeitar os seguintes aspectos para a selecção dos locais de
empréstimo:
•

As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local
de aplicação, para minimizar o transporte;

•

As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:
o

terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas
de água;

o

zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada,
perímetros de protecção de captações de água;

o

áreas classificadas da RAN ou da REN;

o

áreas classificadas para a conservação da natureza;

o

outras áreas onde as operações de movimentação das terras
possam afectar espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

o

locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

o

locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

o

áreas com ocupação agrícola;

o

áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

o

zonas de protecção do património.

9. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações
na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo
acesso;
10. Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com
a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de
apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à recuperação destes locais,
assegurando a reposição das condições existentes antes do início da obra;
11. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em
obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido
afectados ou destruídos;
12. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos
e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas
no decurso da obra;
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13. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente
degradada – através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento
das condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos;
14. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se
constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de
intervenção;
15. Colocação de uma cortina arbórea densa na envolvente da ETAR, inserida no projecto
geral de arranjo paisagístico da área da ETAR, de forma a minimizar o impacte visual
e a dispersão de odores, nos aglomerados envolventes.
Fase de Exploração
16. Proceder à manutenção da cortina arbórea na envolvente da ETAR, inserida no
projecto geral de arranjo paisagístico da área da ETAR, de forma a minimizar o
impacte visual e a dispersão de odores, nos aglomerados envolventes.

SOCIOECONÓMICA
Medidas
Fase de Construção
Numa fase prévia à execução da obra será necessário:
1. Divulgar o programa de execução da obra às populações interessadas, na área
envolvente do projecto. A informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a
natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva
calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a afectação das
acessibilidades;
2. Sempre que possível, afectar à construção da ETAR pessoal residente na área de
influência do mesmo (nas freguesias envolventes);
3. Em relação aos trabalhadores a afectar à obra e que sejam oriundos do exterior,
devem ser fornecidos convenientes alojamentos e estruturas de acolhimento em área
anexa aos estaleiros;
4. Elaborar e apresentar um Plano de Optimização de Circulação à Obra, tendo em
conta as variáveis distância, rapidez de acesso e perturbação da população
residente, o qual deverá contemplar os seguintes pontos:
a) Relativamente ao aumento de tráfego do fluxo de veículos pesados deve ser
impedida a circulação dos mesmos durante o período nocturno, limitando a
sua circulação entre as 9 e as 19 horas;
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b) Instalar sinalização informativa e regulamentar do tráfego, tendo em vista a
segurança e a informação da população directa e indirectamente afectada;
5. Prevenir previamente a Câmara Municipal de Faro e Olhão acerca do aumento do
fluxo de tráfego (provavelmente mais intenso na fase de construção), quais as vias
que serão mais utilizadas e os horários de circulação dos veículos pesados.
6. Exercer um controle estrito sobre as regras aplicadas pela empresa de segurança a
seleccionar, de forma a zelar de forma sociável pela segurança das instalações e
equipamentos existentes na zona de trabalhos do Empreendimento.
7. Demarcação clara das áreas de estaleiro e depósito com tapumes de materiais, cores
e formas harmoniosas, evitando sempre a dispersão de materiais, equipamentos e
viaturas fora do corredor de trabalho e daquelas zonas.
8. Informar e sensibilizar a população local, sobre as operações em curso e respectiva
calendarização e fomentar a auscultação dos habitantes sobre a evolução das
mesmas, de modo a permitir a eventual correcção de procedimentos.
9. Limitação de sinais sonoros na travessia de locais de habitação e recomendação da
circulação com luzes de médios ligados.
10. Sinalização dos locais afectos à obra evitando dificuldades de circulação e
minimização de riscos inerentes ao trânsito de viaturas, plano de circulação de
viaturas passando eventualmente pela criação de percursos alternativos para que a
circulação de veículos destinados à implementação deste projecto interfiram o menos
possível com os acessos usados pela população residente nas imediações.
11. Remover, no final da fase de construção, as instalações, os equipamentos, a
maquinaria de apoio à obra e todos os restantes materiais excedentes da obra.
Fase de Exploração
Não se prevêem medidas especiais parta esta fase, dada a tipologia de impactes detectado.
No entanto, parece importante estabelecer o princípio de sensibilização das Águas do Algarve
junto das populações no sentido de estas serem devidamente envolvidas nos processos de
“gestão dos recursos hídricos”.
1. Estabelecimento de uma campanha de informação junto da população local, no
sentido de os envolver na gestão dos recursos hídricos locais, alertando para a
necessidade de evitar desperdícios e proceder ao uso eficiente da água, como melhor
forma de prolongar o prazo de vida útil desta infra-estrutura e de a valorizar
ambientalmente;
2. Assegurar que o tráfego de viaturas pesadas, utilizadas para o transporte de
materiais para a ETAR e para condução de resíduos a destino final, é efectuado em
trajectos que evitem incómodos para as populações, de preferência com percursos
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fora das localidades. Caso seja inevitável, o atravessamento de localidades deve ser
o mais curto possível e efectuado a velocidade reduzida.

INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Medidas
De

acordo

com

os

efeitos identificados,

são

apresentadas

medidas

de

mitigação,

compensação e/ou valorização:
Fase de Construção
1. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de
intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e
abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais:
o

Áreas do domínio hídrico;

o

Áreas inundáveis;

o

Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);

o

Perímetros de protecção de captações;

o

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva
Ecológica Nacional (REN);

o

Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;

o

Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

o

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

o

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

o

Áreas de ocupação agrícola;

o

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

o

Zonas de protecção do património.

2. Toda a área do Projecto, bem como a indicação de obra e prazo associado, deverão
estar correctamente assinalados;
3. Articular devidamente a intervenção com a Câmara Municipal de Faro ou de Olhão
(de acordo com a opção tomada), de forma a garantir a menor perturbação naquela
área e a respectiva circulação rodoviária;
4. Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente a obra, como a dimensão
do estaleiro, o espaço para armazenar materiais (a utilizar na obra e resultantes da
mesma) e o parqueamento de maquinaria;
5. No que respeita a eventuais intervenções no emissário a desmatação, a decapagem e
a escavação de solos deverão ser reduzidas ao mínimo, correspondendo apenas a
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área efectiva a recuperar. Deverá proceder-se a reconstituição do coberto vegetal,
assim que as movimentações de terras tenham terminado;
6. A área da ETAR que ficar desactivada deverá ser alvo de um projecto de
requalificação e integração paisagística adequado, para que os solos adquiram a
qualidade que anteriormente lhes fora atribuída, como solos sujeitos a um regime
especial (REN).
Fase de Exploração
No que respeita a fase de exploração não são propostas medidas uma vez que os impactes
resultantes da sobreposição das condicionantes pelo projecto decorrem durante a fase de
construção.

GESTÃO DOS RESÍDUOS DO SISTEMA
Medidas
As medidas de mitigação, compensação e/ou valorização mais relevantes são as seguintes:
Fase de Construção
1. A classificação dos resíduos produzidos no Estaleiro deve ser efectuada de acordo
com a Lista Europeia de Resíduos, publicada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de
Março;
2. Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição,
no caso de empreitadas e concessões de obras públicas.
Efectuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD, de
acordo com o modelo constante do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, em caso de
obras particulares sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia nos termos do regime
jurídico de urbanização e edificação.
3. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos da Obra, considerando todos
os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e
classificação, em conformidade com a LER, a definição de responsabilidades de
gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes tipos
de resíduos.
4. Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo
com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista
a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a
deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e
zonas de máxima infiltração.
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5. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos deverão
ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo
ser promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para
destino adequado.
6. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado,
preferencialmente a reciclagem.
7. Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos
destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
8. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento
9. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas
devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede
de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta
bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.
10. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à
recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado
Fase de Exploração
11. Proceder a uma correcta gestão dos resíduos produzidos na ETAR, com base num
Plano de Gestão de Resíduos, assegurando que a sua produção e/ou nocividade
serão prevenidos. Caso a sua produção seja inevitável, assegurar que serão
encaminhados para valorização ou eliminação por operadores de gestão licenciados
para o efeito.
12. Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos na ETAR,
em local coberto e

devidamente impermeabilizado, devendo ser prevista a

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames.
13. Assegurar o correcto armazenamento e manuseamento dos produtos químicos
utilizados na ETAR (nomeadamente reagentes), através do seu armazenamento em
tanques rodeados por bacias de retenção em betão, com capacidade igual ao volume
armazenado, nos casos em se afigure necessário.
14. Assegurar a minimização das quantidades finais de lamas produzidas através da
optimização do processo de tratamento e da implementação de um sistema de
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gestão das quantidades de lamas produzidas. Por outro lado,

assegurar a

maximização da quantidade de lamas a valorizar.
15. Proceder a uma adequada estabilização das lamas, de forma a diminuir a formação
de odores.
16. O transporte de lamas da ETAR deverá ser efectuado de modo a que não haja
derrame.
17. Programação adequada da paragem da ETAR em situações de grandes manutenções
e implementação de medidas adequadas, assegurando a optimização das condições
de exploração da ETAR nestes períodos.
18. Definição dos procedimentos a implementar nas situações de paragem acidental de
equipamentos, assegurando a optimização das condições de exploração da ETAR
nestes períodos.
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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
1.

ASPECTOS GERAIS

Este Sistema de Gestão Ambiental (SGA) constitui sobretudo um instrumento operativo, definindo
normas, regras e linhas de conduta ao nível organizativo e administrativo. Desta forma, não é um
Estudo nem um Projecto, mas sim um instrumento que deverá ser seguido nas condições de
funcionamento normal do Sistema Interceptor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro/Olhão.
No entanto, na sua base deverão estar contemplados estudos que justifiquem as opções tomadas e
as linhas de operacionalização definidas.
O presente documento constitui um conjunto integrado de dispositivos operacionais e práticos, que
regulam a actividade e organização ambiental da empresa.
2.
2.1.

PLANEAMENTO
Aspectos Ambientais

A definição do SGA decorre da necessidade de dar resposta aos potenciais impactes ambientais do
projecto, bem como de fornecer um melhor enquadramento ambiental do mesmo, minimizando
assim as incidências negativas e potenciando as positivas.
Para tal, começa-se por identificar as incidências e posteriormente as acções de gestão ambiental.
Todas as actividades com impacto significativo no ambiente devem ter associadas medidas de
minimização.
2.2.

Medidas de Minimização

No que diz respeito às medidas de minimização e compensação propostas para aplicação, esta e as
respectivas prioridades advêm das linhas da Política Ambiental, anteriormente definida.
2.3.

Requisitos Legais e Outros Requisitos

A aplicação de um SGA implica o respeito estrito pelas exigências legais relativamente ao projecto
e aos aspectos ambientais por ele abrangidos. Toda a legislação comunitária, nacional, bem como
os regulamentos municipais e outros requisitos adoptados devem ser listados e aplicados aos
aspectos ambientais.
2.4.

Objectivos e Metas

No âmbito da Gestão Ambiental, surgem como objectivos ambientais gerais os seguintes:
-

Promover as Boas Práticas Ambientais;

-

Fomentar a comunicação interna e externa.
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Os objectivos e metas devem ser mensuráveis (por exemplo, impedir a propagação de odores de
forma a evitar a ocorrência de situações que coloquem em causa a qualidade do ar) e consistentes
com a Política Ambiental implementada. A verificação do alcance dos objectivos da Gestão
Ambiental, será efectuada por entidades independentes da mesma, incluindo necessariamente a
Comissão de Avaliação do AIA.
2.5.

Sistema de Gestão Ambiental

A implementação de um SGA tem por objectivo a melhoria contínua do desempenho ambiental da
entidade.
Deverá dar resposta em especial a preocupações ambientais, a constrangimentos da administração
pública, à legislação e regulamentos em vigor, a problemas dos agentes económicos, a desafios do
desenvolvimento sustentável.
As linhas simplificadas do SGA, tendo em vista concretizar a estratégia definida, incluem:


Os objectivos de ambiente a serem alcançados;



Os mecanismos para o atingir;



Os mecanismos de correcção a serem accionados em caso de necessidade, bem como o
modo de os accionar e de avaliar a sua adequação a qualquer situação específica a que
sejam aplicados;



A atribuição de responsabilidades às diferentes áreas e sectores da obra.

No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental será:


Criada uma solução organizativa e de responsabilidades;



Assegurado um conjunto de procedimentos e práticas;



Adoptado um conjunto de metas gerais para criar um Manual de Procedimentos, incluindo o
suporte de informação, o cumprimento de Normas Legais e Ambientais existentes, um
Sistema de Documentação, a monitorização dos parâmetros para a caracterização do
sistema, a implementação de um conjunto de medidas de mitigação, conservação e de
gestão proactiva ambiental.

3.

IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

Alguns dos princípios em que o SGA assenta dizem respeito ao contínuo desenvolvimento e
aperfeiçoamento das capacidades e recursos disponíveis, de forma a dar resposta às crescentes
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exigências e expectativas de todas as partes interessadas e à resolução dos problemas ambientais
decorrentes da sua actividade.
Pretende-se neste ponto estruturar e especificar as acções e responsabilidades inerentes à obra em
questão.
3.1.

Estrutura e Responsabilidades

Será objectivo das Águas do Algarve, SA (AdA) assumir a implantação de um SGA, tendo em
consideração a estrutura interna actualmente existente e a actuação ambiental, interna e externa,
da empresa.
As AdA deverão providenciar os recursos necessários à implementação e controlo do SGA, tais
como recursos humanos, tecnológicos e financeiros.
Neste seguimento, os mesmos devem definir, documentar e comunicar ao pessoal envolvido na
gestão ambiental, as suas funções, responsabilidades e autoridade.
Deverá

existir

a

presença

de

um

representante

que,

independentemente

das

suas

responsabilidades, tenha funções, autoridade e responsabilidades definidas para:


Assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção dos requisitos do SGA, de
acordo com a ISO 14001:2004;



Manter a Administração informada sobre o desempenho do SGA, de modo a facilitar a
sua revisão e como base para a sua melhoria.

Deste modo, as AdA devem proceder à nomeação de um seu representante como interlocutor
externo do seu SGA.
Deverá igualmente ser designado um representante com autoridade e responsabilidade para
assegurar a aplicação e manutenção do sistema de gestão.
Deverá ainda existir uma definição e documentação da responsabilidade, autoridade e interrelacionamento do pessoal-chave que gere, executa e fiscaliza as actividades que afectam o
ambiente.
A Direcção Geral deverá reunir regularmente todas as suas Direcções no sentido de discutir a
eficácia de implementação das diversas medidas ambientais, assim como as alterações propostas
para as corrigir, caso seja necessário.
Deverá existir um fluxo permanente de comunicação interna (ascendente e descendente) entre
todas as Direcções de forma a conseguir um controlo efectivo.
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Todas as técnicas e regras relativas ao Programa de Gestão Ambiental (Gestão das Águas e Gestão
dos Resíduos) devem assim ser adaptadas a todas as categorias de pessoal, de modo a que a
implementação seja eficaz.
Tal exige a formatação de um Manual de Acompanhamento Ambiental da Obra, divulgado por
todos os responsáveis e que deverá funcionar com orientações para as acções no domínio das
especificações ambientais.
No âmbito da obra deverá ser criada a figura de Gestor Ambiental da mesma, o qual será
responsável pela aplicação das medidas ambientais consideradas. Este Gestor Ambiental funcionará
junto da Direcção de Obra, podendo eventualmente ter ligação às funções com a Gestão da
Qualidade Global e com a Segurança.
O Gestor Ambiental terá como responsabilidades:


Assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção dos requisitos do SGA;



Manter a administração informada sobre o desempenho do SGA de modo a facilitar a
sua revisão.

3.2.

Formação, Sensibilização e Competência

As leis, regulamentos e orientações, são efectiva e generalizadamente aplicadas em todas as
operações relativas à obra, de modo compreensível e responsável, sendo conveniente a realização
de acções de formação a todos os níveis hierárquicos da obra.
Assim, as AdA deverão providenciar, através da Administração e recorrendo aos conhecimentos das
restantes estruturas, a elaboração de acções de sensibilização e formação que dêem conta dos
seguintes aspectos:


A importância do cumprimento da política e objectivos de ambiente e das disposições
aplicáveis no âmbito do sistema de gestão definido;



Os efeitos ambientais potenciais das suas actividades e os benefícios ambientais
resultantes de uma melhoria de actuação;



Os respectivos papéis e responsabilidades no cumprimento da política e objectivos de
ambiente e das disposições do sistema de gestão;



As consequências potenciais do abandono dos processos de funcionamento acordados.

Nestas condições, justifica-se que anualmente seja efectuado um levantamento de necessidades de
formação adequado às situações reais observadas e seja elaborado um plano de formação. Este
plano deverá reflectir as diferentes necessidades qualificativas e deverá estruturar os diversos
níveis qualificativos a preencher: por exemplo, nos casos em que se justificar acções de
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sensibilização e consciencialização para os problemas e nos casos em que se justificar as acções
com maiores características técnicas.
3.3.

Comunicação

As AdA devem definir e aplicar os processos de recepção, documentação e resposta a
comunicações (internas e externas) das partes interessadas relevantes que se refiram a gestão e
ao impacte ambiental da mesma.
As AdA deverão incutir o princípio da divulgação de informação quer interna quer externamente.
Assim sendo, deverá ser concebido um procedimento para:


A comunicação interna entre os diferentes níveis e funções da organização;



A recepção, documentação e resposta a comunicações relevantes, provenientes de partes
interessadas exteriores, registando neste caso as suas conclusões e decisões;



Comunicar para o exterior o que respeita aos seus aspectos ambientais significativos,
registando nestes casos as suas conclusões e decisões;



A divulgação junto das partes interessadas, de forma a promover um bom relacionamento
entre todos os intervenientes.

3.4.

Documentação

No âmbito do Manual de Acompanhamento da Obra serão igualmente especificadas as medidas
aplicadas, modo de aplicação, responsabilidade e eficácia.
Neste Manual serão sempre indicados os desvios ao Programa de Gestão Ambiental, assim como a
mudança de intensidade das medidas mitigadoras e o aparecimento de novas incidências.
Será, pois, levado a cabo um acompanhamento das medidas aplicadas, localizando-as no espaço e
no tempo, com anotações periódicas da sua eficácia.
O responsável pela obra, deverá registar e manter a informação, em papel ou suporte informático,
para:


Descrever os elementos essenciais do SGA e sua interacção;



Fornecer orientações em relação ao local onde se encontra a informação.

A documentação do SGA é composta por quatro níveis, correspondendo cada um deles a um
patamar:


Nível I – Manual do Sistema de Gestão Ambiental;
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Nível II – Procedimentos Funcionais;



Nível III – Procedimentos Operacionais;



Nível IV – Impressos, Bases de Dados e Registos Ambientais.

Esta documentação deverá ser legível, datada (com datas da última revisão), facilmente
identificável e mantida de forma acessível, sendo da responsabilidade do Gestor de Qualidade
Ambiental da obra.
Quando obsoleto, o Manual do Sistema de Gestão Ambiental deverá ser entregue ao Gestor
Ambiental da Empresa, que o manterá arquivado em pasta própria durante 5 anos.
3.5.

Controlo de Documentos

As AdA deverão estabelecer e manter procedimentos para controlar todos os documentos exigidos
por esta norma, de modo a assegurar:


A sua localização;



A sua análise periódica, a sua alteração quando necessário e a aprovação por pessoal
autorizado;



A disponibilidade das versões actualizadas dos documentos relevantes, em todos os locais
onde decorrem as operações essenciais ao funcionamento eficaz do sistema;



A pronta remoção dos documentos obsoletos dos locais de emissão e de uso ou, por
qualquer outra forma, o impedimento da sua utilização indevida;



O arquivo e identificação de qualquer documento obsoleto, conservado por motivos legais
e/ou como fonte de conhecimentos.

Deverão ser criados procedimentos para assegurar que a documentação é legível, datada
(incluindo revisões), facilmente identificada, mantida de modo ordenado e conservada por um
período determinado.
Estes procedimentos deverão definir responsabilidades relativamente à criação e modificação dos
diversos tipos de documentos.
3.6.

Controlo Operacional

O controlo operacional é obtido através da definição, elaboração, implementação e manutenção dos
procedimentos que estabelecem metodologias aplicáveis a todas as actividades consideradas
significativas para o SGA, incluindo os aspectos ambientais significativos dos bens e serviços
utilizados, divulgando esses procedimentos e os requisitos ambientais relevantes aos fornecedores
e às entidades contratadas.
Inovação e Projectos em Ambiente, Lda.
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As AdA deverão identificar as operações e actividades que estão associadas aos aspectos
ambientais significativos, de acordo com a sua Política de Ambiente, Objectivos e Metas, devendo,
para cada operação/actividade a existência de um procedimento escrito para a gestão dos aspectos
ambientais significativos (por exemplo, gestão e controlo de resíduos, gestão e controlo da
qualidade do ar).
As AdA deverão planear as suas actividades associadas aos aspectos ambientais significativos,
incluindo a manutenção, de modo a assegurar que estas são realizadas em condições previamente
especificadas.
3.7.

Preparação e Resposta a Emergências

O responsável pela obra deverá criar procedimentos específicos para:


Identificar situações potenciais para a ocorrência de acidentes ou de emergência e dar-lhes
respostas;



Prevenir e atenuar os impactes ambientais que possam estar associados a acidentes ou a
situações potenciais de emergência.

O responsável pela obra deverá analisar e rever, caso seja necessário, esse procedimento, em
particular

após

a

ocorrência

de

acidentes

ou

de

situações

de

emergência,

testando-o

periodicamente, sempre que tal seja viável.

4.

ACÇÕES DE VERIFICAÇÃO E CORRECÇÃO

A eficácia da aplicação das medidas e PGA, dependem do cumprimento rigoroso das acções de
verificação e procedimentos correctivos, pelo que é de extrema importância a identificação das
situações não conformes.
4.1.

Monitorização e Medição

As AdA deverão estabelecer e manter um procedimento documentado para monitorizar e medir,
regularmente, as características críticas das suas operações e dos seus subcontratados e
actividades que possam ter um impacte significativo no ambiente, incluindo o registo da
informação de modo a acompanhar a evolução do desempenho, controles operacionais relevantes e
conformidade com os objectivos e metas estabelecidas no PGA e para a avaliação periódica da
conformidade com a legislação e com os regulamentos ambientais relevantes.
Terras escavadas – Durante a fase de construção, deve ser efectuada uma visita de campo
ao longo de toda a área que será intervencionada. Esta visita consta de uma observação
local em termos de cromatografia dos solos. Sempre que se verificar que existe uma
mancha de solos que tenha uma cor ou tonalidade diferente relativamente ao solo no seu
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conjunto, deverá proceder-se à sua recolha de forma a verificar se existe ou não uma
contaminação do mesmo.
Recursos hídricos subterrâneos, quanto à intrusão salina e valores dos parâmetros de
microorganismos, azoto e fosfatos, podendo ser associados aos valores monitorizados nas
captações de água subterrânea da envolvente directa ao projecto.
Qualidade da água superficial no meio receptor na fase de exploração; monitorização
contínua do compartimento de água, visto terem sido já identificadas espécies de
microalgas tóxicas e considerando uma possível contaminação fecal associada à descarga
de efluentes;
Bioecologia na fase de exploração será aceitável se forem fornecidas informações
suficientes sobre os valores naturais presentes na área em estudo e a sua variação anual,
sendo

possível

averiguar

a

existência

de

impactes

residuais.

Monitorização

das

comunidades bentónicas nas áreas de influência da descarga das actuais ETAR, com início
em fase anterior ao novo projecto parecer da CA);
Qualidade do ar na fase de exploração; formação de sulfatos para as condutas de pressão,
deverão ser medidos os teores reais de sulfuretos, para avaliar o interesse da injecção de
oxigénio nas condutas elevatórias e a montante dos sifões; deverão ser monitorizados os
sistemas de desodorização instalados de forma a garantir as concentrações à saída;
Ruído prevista para a fase de construção e exploração.
4.2.

Não Conformidade, Acções Correctivas e Preventivas

O responsável pela obra deverá estabelecer e manter um procedimento referente a acidentes e
situações de emergências, documentado para:


Definir a responsabilidade e a autoridade para o tratamento e investigação de não
conformidades;



Tomar

medidas

para

atenuar

qualquer

impacte

ambiental

provocado

pelas

não

conformidades;


Definir a responsabilidade e a autoridade para o tratamento e investigação de não
conformidades.

O referido procedimento para o tratamento, investigação e correcção de não conformidades inclui
os seguintes aspectos:


Identificação da causa de não conformidade;



Identificação e implementação das acções correctivas necessárias;
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Implementação ou modificação dos controles existentes, de modo a evitar a repetição de
não conformidade;



Registo de quaisquer alterações aos procedimentos escritos resultantes das acções
correctivas.

O responsável pela obra deverá assegurar que as acções correctivas e preventivas tomadas para
eliminar as causas de não conformidades, reais e potenciais, estão adequadas à importância dos
problemas e são proporcionais ao impacte ambiental considerado, implementando e registando
todas as alterações aos procedimentos documentados que daí resultem.
4.3.

Registos

O responsável pela obra deverá manter os registos ambientais adequados ao sistema e à
organização, de modo a demonstrar a conformidade com os requisitos da ISO 14001:2004.
As AdA deverão estabelecer e manter um procedimento de Controlo de Registos, documentado
para a identificação, arquivo, manutenção e eliminação dos registos ambientais.
As AdA deverão assegurar que os registos ambientais são legíveis, identificáveis e rastreáveis, em
relação à actividade, produto ou serviço envolvido, arquivando-os e efectivando a sua manutenção,
de modo a permitir um acesso fácil e a sua protecção contra danos, deterioração ou perda,
estabelecendo inclusivamente os seus princípios de conservação e assinalando também os
respectivos movimentos.
Deverá ser levado a cabo o controlo de novos equipamentos e instalações, relativamente a todos
os parâmetros indutores de incómodo.
Os equipamentos e a maquinaria deverão estar legalmente registados e certificados em termos de
classe de nível de potência sonora.
4.4.

Auditoria do SGA

Deverá ser efectuada anualmente uma auditoria interna cobrindo os seguintes aspectos:


O âmbito da Auditoria;



A frequência da Auditoria;



As metodologias de Auditoria;



As responsabilidades e requisitos associados à condução de Auditorias;



A comunicação dos resultados da Auditoria;



Qualificação do Auditor.
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As AdA deverão assegurar que as Auditorias são conduzidas por pessoas da entidade ou exteriores,
de modo imparcial e objectivo.
Estas Auditorias são importantes pois destinam-se a:


Determinar se o SGA está em conformidade com o planeamento efectuado para a gestão
ambiental, incluindo os requisitos normativos e mantido correctamente, bem como se foi
adequadamente implementado e mantido correctamente;



Fornecer informação às AdA os respectivos resultados, permitindo um acompanhamento da
evolução do SGA.

O programa de auditoria baseia-se na importância ambiental da actividade em causa e nos
resultados das auditorias previamente realizadas.
5.

REVISÃO DA DIRECÇÃO

Deverá existir uma revisão do SGA, de modo a assegurar a sua adequação e eficácia permanentes
na satisfação dos requisitos propostos e no cumprimento da política de ambiente estabelecida.
Assim, o SGA deverá ser revisto mensalmente na fase de construção, de modo a assegurar a sua
adequação e eficácia permanentes na ISO 14001:2004 e no cumprimento da política, objectivos e
programas de ambiente estabelecidos.
Esta revisão deverá ser feita pelo gestor de ambiente juntamente com os responsáveis por parte
das AdA.
O processo de revisão do sistema de gestão deverá ser assegurado por um procedimento referente
à Revisão do SGA, que assegura a identificação dos elementos sujeitos a análise e recolha de
informação necessária para que possa ser avaliado, abrangendo:


Os resultados das auditorias;



A extensão em que os objectivos e as metas foram cumpridos;



A adequação do SGA à mudança de condições e à informação;



As preocupações inerentes às partes interessadas mais importantes;



A possibilidade de alteração da Política de Ambiente, dos Objectivos e de outros elementos
do SGA, face aos resultados das auditorias, à mutação do contexto e ao compromisso de
melhoria contínua.

Os resultados deverão ser registados e aprovados pela Direcção das AdA.
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No que diz respeito à verificação, conscientes de que o sistema assenta estruturalmente no
conhecimento, devem-se prever mecanismos de revisão, quer periódicos para a actualização
sistemática, quer pontuais quando os dados existentes (conhecimentos) revelem aspectos até
agora desconhecidos, justificando a alteração de actuações.
5.1.

Aplicação ao Nível da Actuação Específica

Após a análise da política de Ambiente e do SGA considerada para as AdA podem ser definidos
níveis de actuação ambiental, nomeadamente:


Nível de Política Ambiental Global;



Nível de Controlo e Monitorização das Dominantes Ambientais;



Nível de Qualificação Ambiental Regional;



Nível de Integração Ambiental;



Nível de Intervenção Ambiental Interna;



Nível de Organização.

O Nível da Política Ambiental Global refere-se genericamente aos princípios gerais e globais que
enformam a intervenção das AdA, referindo-se basicamente à própria noção da Política de
Ambiente da Empresa.
O Nível do Controlo e Monitorização das Dominantes Ambientais refere-se explicitamente ao
controlo e monitorização dos potenciais impactes e incidências sobre a qualidade do ambiente,
resultantes das actividades referentes ao projecto: obras, planos, políticas de fomento e
desenvolvimento regional, etc.
O Nível da Qualificação Ambiental Regional refere-se directamente às medidas de minimização e
compensação resultantes das intervenções danosas face ao ambiente, com o objectivo de manter o
carácter e identidade da Região.
O Nível da Integração Ambiental refere-se ao papel que as AdA, deverá assumir no sentido de
compatibilizar e integrar os diversos planos e políticas de actuação pensados para a Região.
Embora à empresa caiba o papel fundamental na minimização e compensação das disfunções
directamente induzidas pelo projecto, não só ela assume esse papel no que se refere às linhas de
desenvolvimento que o mesmo potencia, como também ela não assume um papel exclusivo na
valorização dos recursos regionais. Assim, a qualificação ambiental das diversas actividades
resultantes da intervenção de entidades diferentes, deverá ser compatibilizada e integrada.
O Nível de Intervenção Ambiental Interna refere-se directamente à política de ambiente no interior
da empresa, expressa nos princípios do SGA e da Política adoptada.
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O Nível de Organização refere-se directamente à estruturação interna dos vectores acima
assinalados, sobretudo através da adopção de um código de boas práticas e inter-relacionamento
dos diversos sectores.
Deverá ser elaborado um fluxograma funcional que explicite todas as regras e princípios
operacionais de organização e relacionamento entre sectores com responsabilidade directa ou
indirecta sobre o Ambiente, dando especial ênfase na delimitação das estruturas de tratamento e
comunicação da informação, de forma a facilitar e potenciar a resolução atempada dos principais
problemas ambientais detectados.
Deverá ser adoptado um princípio e modelo específico de formação do pessoal nas temáticas
ambientais, de forma a permitir uma adequação entre a respectiva actuação diária e as suas
implicações ambientais.

6.

MEIOS E FUNÇÕES DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Os meios e funções do SGA são apresentados seguidamente num quadro de forma a facilitar a sua
interpretação.
MEDIDAS

RESPONSABILIDADE

- Informação e apoio à
população;
- Aviso escrito e intensivo à
Informação

e

Apoio

População

à

população da área afectada
acerca das questões do
projecto;

Direcção da Obra/Direcção
de Ambiente

- Disponibilidade para a
recepção de comunicações e
queixas externas.
- Vedação de todo o Estaleiro;
- Assegurar a desactivação
Espaciais

total da área após o término da

Direcção da Obra

obra;
- Reposição da situação prévia.
- A central de fabrico de betão
Construção e Equipamento

(caso exista) deverá ser
colocada num local

Direcção de Obra

criteriosamente escolhido.
- Programar e articular os
Transportes

sentidos de circulação e

(circulação viária)

funcionamento de saídas de

Direcção de Obra/Câmara
Municipal

veículos pesados, assegurando
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os parâmetros de segurança.
- Aplicação dos procedimentos
Higiene

e

Segurança

Obra/Protecção
Trabalhador

na
do

individuais de protecção
auricular;

Gestor de
Ambiente/Segurança e

- Adoptar menores alturas de
queda na descarga de

Higiene no
Trabalho/Gestor da Obra

materiais particulados;
- Remoção de todos os tipos de
Remoção de Resíduos

materiais residuais produzidos

Gestor da Obra/Gestor do

na área afecta à obra.

7.

Ambiente

LISTA ESTRUTURADA DE PROCEDIMENTOS ESCRITOS

Para a definição dos procedimentos escritos aplicáveis, foram definidos como objectivos chave:


Dar resposta aos requisitos apresentados pela ISO 14001:2004, nomeadamente no que se
refere à especificação da organização interna e sistema de gestão ambiental inerentes à
actividade da empresa e do projecto;



Definir as normas relativas ao estabelecimento e análise periódica da política, objectivos e
programas de ambiente da empresa ao nível mais elevado da administração;



Definição e documentação da responsabilidade, autoridades e inter-relacionamento do
pessoal-chave que gere, executa e fiscaliza as actividades que afectam o ambiente;



Definição das diferentes subáreas específicas que necessitam de gestão ambiental
específica e síntese dos resultados já alcançados;



Definir a estrutura administrativa e organizativa com autoridade e responsabilidade para
assegurar a aplicação e manutenção do sistema de gestão;



Definir as políticas de sensibilização, formação e comunicação ambiental interna;



Definir procedimentos de comunicação com o exterior ao nível ambiental;



Definir procedimentos de actuação em caso de desvio do estabelecido.

De seguida é apresentada a listagem de Procedimentos Escritos sugeridos:
1. Procedimento Funcional de Controlo da Legislação e Documentação Normativa
2. Procedimentos de Sensibilização
3. Procedimento Funcional de Comunicação
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4. Procedimentos de Tratamento dos Pedidos Externos
5. Procedimento Funcional de Monitorização e Medição
6. Procedimentos de Calibração
7. Procedimentos de Avaliação da Conformidade Regulamentar
8. Procedimentos de Tratamento das Não Conformidades
9. Procedimento Funcional de Controlo de Documentos e Dados
10. Procedimento Funcional de Resposta a Potenciais Acidentes e Situações de Emergência
11. Procedimento Funcional de Controlo de Registos
12. Procedimento Funcional de Revisão do SGA
13. Procedimento Operacional de Elaboração e Codificação de Documentos
14. Procedimento Operacional de Codificação dos Procedimentos Ambientais
15. Procedimentos de Controlo das Operações e Actividades
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