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1.

INTRODUÇÃO

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), Decreto-Lei n.º 151/2000,
de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março, a Águas do Algarve, SA, (AdA), na
qualidade de proponente do projeto, remeteu à APA para sujeição a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) o
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e
Olhão, em fase de Estudo Prévio. A Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARHAlg)/Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), é a entidade licenciadora do projeto. Este procedimento de AIA teve início a
de 11 de dezembro de 2013, data em que se considerou estarem reunidos todos os elementos necessários à
correta instrução do processo.

O projeto do Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão encontra-se sujeito a AIA
nos termos da alínea d), do nº 11, do anexo II – Área Sensível, do regime jurídico acima mencionado.

A Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º do
referido regime jurídico, a respectiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades:
Agência Portuguesa do Ambiente, IP/Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), que preside, Agência
Portuguesa do Ambiente, IP/Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA/DCOM), Agência
Portuguesa do Ambiente, IP/Administração da Região Hidrográfica do Algarve (APA/ARHAlg), Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDRAlg), Instituto Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (LNEG) e o Centro de Ecologia Aplicada
Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEABN/ISA).

Foram nomeados pelas entidades acima referidas os seguintes representantes:
APA/DAIA - Eng.ª Dora Beja.
APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso.
APA/ARHAlg – Eng.º Alexandre Furtado.
ICNF – Dr. Nuno Grade.
DGPC – Dr. João Marques.
CCDRAlg – Engª Luísa Ramos.
LNEG – Dr.ª Judite Fernandes.
IPMA – Dr.ª Domitília Matias e Dr.ª Florbela Soares
CEABN/ISA – Arq.º Pais. João Jorge.

O EIA foi elaborado pela empresa “IPA, Inovação e Projetos em Ambiente”, no período compreendido entre
setembro de 2011 e junho de 2013.

Este projeto foi sujeito, anteriormente, a um procedimento de Proposta de Definição de Âmbito, em 2011.

O EIA é composto pelos seguintes Volumes, datados de junho de 2013:
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Volume I – Resumo Não Técnico.
Volume II – Relatório Síntese.
Volume III – Anexos.

No âmbito desta avaliação, após a verificação da conformidade, e na sequência de solicitações de
esclarecimentos adicionais, o EIA foi ainda complementado com os seguintes volumes:
Resumo Não Técnico, junho de 2014.
Relatório de Aditamento, junho de 2014.
Esclarecimentos, julho de 2014.

Relativamente ao Estudo Prévio, este intitula-se “Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de
Águas Residuais de Faro e Olhão – Estudo Prévio”, e é datado de agosto de 2010.

O presente Parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspetos que se consideram
relevantes na avaliação técnica efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de
decisão relativamente ao Estudo Prévio em avaliação, nomeadamente na seleção das alternativas mais
favoráveis.

O projeto refere-se ao Sistema Intercetor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão, e tem, de
acordo com o mencionado no EIA, como objetivo dotar a região de um sistema seguro, do ponto de vista de
saúde pública dos cidadãos, melhorando os níveis de atendimento e promovendo a qualidade ambiental,
designadamente a qualidade das águas das praias, rios e lagunas do Algarve, que são fator essencial para o
bem-estar da população e para o desenvolvimento económico e turístico da Região.

Ao nível da conservação da natureza, a área de implantação do projeto abrange as seguintes áreas:
•

Parque Natural da Ria Formosa.

•

Zona de Proteção Especial (ZPE) PTZPE0017, Ria Formosa (Diretiva Aves).

•

Sítio de Importância Comunitária (SIC) (PTCON0013), Ria Formosa – Castro Marim (Diretiva Habitats).

•

Sitio Ramsar.
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2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi:

Análise da Conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de
elementos adicionais para os seguintes capítulos/fatores ambientais do EIA: Enquadramento Legal do
EIA, Antecedentes, Descrição do Projeto; Geologia; Recursos Hídricos Superficiais; Contaminação em
Bivalves, Biologia e Ecologia, Solos e Uso do Solo, Ordenamento do Território, Socioeconomia, Paisagem,
Património, Conclusões do EIA e, a reformulação do Resumo Não Técnico.
Análise do Aditamento ao EIA, remetido pelo proponente.
Declaração da Conformidade do EIA, a 11 de julho de 2014.
Solicitação de Esclarecimentos adicionais relativos à Geologia, Património Náutico e Subaquático,
Paisagem e Ecologia.
Solicitação de Pareceres Externos, dadas as afetações em causa e, de forma a complementar a análise da
CA, às seguintes entidades: Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Olhão, Instituto Portuário e
dos Transportes Marítimos, IP (IPTM), ANA – Aeroporto de Faro, Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR), Direção Regional de Economia do Algarve (DRE Algarve), Direção Geral
das Pescas e Aquicultura (DGPA), Rede Ferroviária Nacional, EP (REFER), Estradas de Portugal, SA (EP) e
o Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR) de Olhão. Os Pareceres recebidos até à data
encontram-se no Anexo I.
Realização de uma visita ao local do projeto no dia 24 julho de 2014. Estiveram presentes os
representantes da CA, do proponente, das equipas projetista e de consultores.
Análise técnica do EIA, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e respetivas alternativas, e a
possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi
efetuada de acordo com os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA – a APA/ARH
Algarve emitiu Parecer sobre Recursos Hídricos Superficiais, Qualidade da Água, o ICNF sobre Fatores

Biológicos e Ecológicos, a CCDR/Algarve sobre Solos e Uso do Solo, Qualidade do Ar, Ordenamento do
Território e Sócio Economia, a DGPC sobre Património Cultural, o LNEG sobre Geologia, Hidrogeologia e
Geomorfologia, o IPMA sobre a Contaminação em Bivalves e o ISA/CEANB sobre a Paisagem.
Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA; analisar e avaliar
os impactes das alternativas propostas; analisar os contributos setoriais das várias entidades da CA, e os
pareceres solicitados a entidades externas; definir os fatores ambientais determinantes para a avaliação
ambiental do projeto; analisar os resultados da Consulta Pública; selecionar as alternativas mais
favoráveis.
Elaboração do Parecer Final tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a seguinte estrutura:
1. Introdução, 2. Procedimento de Avaliação, 3. Objetivos e Justificação do Projeto, 4. Antecedentes, 5.
Descrição do Projeto, 6. Análise dos Fatores Ambientais, 7. Pareceres Externos, 8. Consulta Pública 9.
Conclusões, Condicionantes, Estudos/Elementos a Apresentar em RECAPE, Medidas de Minimização e
Planos de Monitorização.
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

De acordo com o EIA, a necessidade do projeto decorre do dimensionamento e das condições técnicas do
próprio funcionamento atual das ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente não se adequarem às exigências
aplicáveis, sendo o tratamento existente, em ambas as ETAR, considerado insuficiente. Destaca-se o facto de
por vezes não ser cumprido o normativo de descarga, nomeadamente na componente microbiológica, de
estas ETAR terem capacidade limitada para os caudais e ainda de se aproximar o limite de vida útil das
mesmas, a ETAR de Faro Nascente, em 2017 e a ETAR de Olhão Poente, em 2018. Existe, ainda a
necessidade de resolver o problema de odores, designadamente na ETAR de Olhão Poente e na cidade de
Olhão.

4. ANTECEDENTES
4.1 Do Projeto
Este ponto do Parecer foi elaborado de acordo com a informação constante do EIA.

Estudo Prévio do Sistema Intercetor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão (2010)
Este estudo teve como objetivo a definição de soluções alternativas de traçados a implementar no sistema
intercetor de Faro/Olhão e a validação dos dados de base para dimensionamento, bem como permitir
fundamentar a tomada de decisão relativa à escolha da solução de tratamento para a ETAR de Faro/Olhão a
incluir no processo de concurso, o qual ocorrerá na forma de conceção-construção. Neste Estudo foram
analisados três cenários alternativos de localização da nova infraestrutura de tratamento:
Cenário 1 – na atual ETAR de Faro Nascente, com o consequente transporte da água residual afluente à
atual ETAR de Olhão Poente. Este cenário contemplava a desativação das lagoas da ETAR Faro Nascente,
exceto a lagoa anaeróbia que permanecia como lagoa de emergência. Na ETAR Olhão Poente
mantinham-se as lagoas facultativas e de maturação, bem como uma lagoa anaeróbia (esta apenas como
lagoa de emergência).
Cenário 2 – na atual ETAR de Olhão Poente, com o consequente transporte da água residual afluente à
atual ETAR de Faro Nascente. Neste cenário seriam desativadas todas as lagoas na ETAR Olhão Poente,
exceto uma lagoa anaeróbia que serviria como lagoa de emergência. Na ETAR Faro Nascente permanecia
uma lagoa anaeróbia (a utilizar apenas em situações de emergência), assim como as restantes lagoas
(facultativa e de maturação) com funções na fase de desinfeção. Porém, estaria previsto fazer by-pass às
lagoas com descarga no meio recetor.
Cenário 3 – construção de duas ETAR novas no local das existentes.

Para os Cenários 1 e 2, foram, adicionalmente, avaliadas duas soluções alternativas de traçado para o sistema
intercetor (Soluções A e B). Para a Solução A foram, igualmente, equacionadas duas hipóteses possíveis para
o troço gravítico (Hipóteses 1 e 2). Verificou-se que o Cenário 1 – Solução B, constituía o melhor compromisso
técnico-económico. Nesse seguimento foi efetuada uma comparação de soluções de tratamento alternativas,
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e por forma a atingir os objetivos de qualidade impostos pela legislação em vigor, as soluções de tratamento
preconizadas foram:
Solução 1 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante média carga.
Solução 2 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante baixa carga.

Atendendo ao exposto no estudo, e aos resultados da análise técnico-económica efetuada, considerou-se que
a Solução 1 de tratamento constituía o melhor compromisso técnico-económico.

Em sede de conformidade do EIA foi solicitado que se fundamentasse esta opção, tendo-se referido que nesta
decisão foram, também, ponderados os seguintes aspetos:
o tratamento da fase sólida através do recurso a processos biológicos anaeróbios (Solução 1), é
materializada através de órgãos com uma expressão física muito significativa, e que, consequentemente,
exige uma boa integração paisagística;
a exploração de um processo de média carga com estabilização anaeróbia de lamas (primárias e
biológicas) e valorização do biogás em cogeração (Solução 1), é mais complexa que a da solução de
baixa carga (Solução 2);
em relação à Solução 1, a abordagem utilizada foi a que normalmente é seguida em estudos desta
natureza, tendo-se admitido que a energia elétrica disponibilizada pelos grupos de cogeração seria
utilizada na ETAR, contribuindo, deste modo, para reduzir o consumo de energia elétrica proveniente da
rede;
a valorização energética do biogás (Solução 1) possibilita a redução da compra de energia à rede ou a
venda da energia produzida mediante o pagamento de um preço mais favorável, permitindo a obtenção
de um retorno financeiro que ajuda a equilibrar os custos de investimento e do tratamento das águas
residuais;
no caso da Solução 1, a produção interna de eletricidade confere segurança no abastecimento energético
à instalação, assegurando a alimentação dos equipamentos eletromecânicos em caso de falha no
fornecimento de energia pela rede nacional. Na Solução 2 tal só é possível por recurso a um grupo
gerador de socorro.

Considerou-se no Aditamento ao EIA que a Solução 1 constituía o melhor compromisso técnico-económico,
que numa perspetiva ambiental, poderia melhor servir os interesses da AdA. A valorização energética do
biogás na própria instalação de tratamento de águas residuais permitirá, por um lado, diminuir o consumo de
energia produzida a partir de combustíveis fósseis, traduzindo-se na poupança de recursos naturais e, por
outro, reduzir a emissão de gases com efeito estufa para a atmosfera.

Estudo Técnico da Qualidade da Água do Meio Recetor das ETAR de Faro Nascente e Olhão
Poente (2010)
Este Estudo foi elaborado pela Universidade do Algarve/IMAR, em novembro de 2010, e teve como objetivo
principal a aplicação do modelo matemático MOHID, de forma a simular os processos de transporte e de
inativação das propriedades microbiológicas dos efluentes e os processos de acumulação nos bivalves. Foram
simulados 30 cenários, contemplando situações de descarga (caudal de descarga, ponto de descarga e
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qualidade do efluente tratado), intensidades de maré (viva/morta) e períodos do dia (dia/noite). Os resultados
obtidos mostraram 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. O estudo conclui que
existe um compromisso entre valor de concentração e área afetada.

4.2 Do Procedimento de AIA

Em 2011 este projeto foi sujeito ao procedimento de Proposta de Definição de Âmbito, que culminou com a
emissão de um Parecer da Comissão de Avaliação, em junho do mesmo ano.

A PDA pretendeu identificar as questões e áreas temáticas que se antecipassem de maior relevância, em
função dos impactes positivos e negativos que o projeto em causa pudesse causar no ambiente, e que por
isso deviam ser referidas e analisadas no EIA.

A CA concluiu no seu Parecer, que:

“ Na sequência da apreciação da Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental

apresentada pela Águas do Algarve, Grupo Águas de Portugal, sobre o projeto do “Sistema Intermunicipal de
Interceção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão”, a CA considera que:
Existem aspetos que terão que ser complementados, relativamente ao enquadramento, justificação e
descrição do projeto, de acordo com o referido neste parecer.
A reformulação desses aspetos poderá introduzir novos elementos que poderão não estar acautelados na
PDA nem na apreciação efetuada, pelo que deverão ser salvaguardados.
A metodologia de caracterização da situação de referência e de avaliação de impactes para alguns dos
fatores ambientais terá que ser complementada com os aspetos referidos ao longo deste Parecer.
O insuficiente conteúdo do fator Património não permite à CA pronunciar-se sobre o mesmo.
Deverão ser tidos em consideração na elaboração do EIA os comentários da CA referidos ao longo deste
Parecer, bem como o referido nos Pareceres solicitados às Entidades Externas. “
A CA solicitou pareceres a entidades externas que poderiam ter competência na apreciação do projeto.
Transcreve-se, face à relevância desta matéria, a resposta efetuada pela ANA – Aeroporto de Faro:

“ANA: Tendo em consideração que uma infra-estrutura desta natureza representa sempre um eventual pólo

de atracção de aves, considera-se relevante que o EIA a realizar, deverá na sua análise ter em linha de conta
as recomendações internacionais nesta matéria (referidas neste ofício). Neste sentido deverá realizar-se, no
âmbito do EIA, um estudo aeronáutico que demonstre que o projecto não configura um risco nesta matéria,
bem como de identificação das medidas consideradas adequadas, de forma a minimizar a existência de pólos
de atracão de aves. Sendo as áreas afectas ao projecto localizadas na envolvente ao Aeroporto de Faro,
podendo este tipo de infraestrutura conferir pólos de atracão para a avifauna (p.e. fonte de água doce em
zona de sapal e alimento) refere-se que a alternativa de ETAR localizada o mais distante possível do
Aeroporto (“Cenário 2” – ETAR Olhão Poente) poderá conferir menor risco de ocorrência de colisões de
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aeronaves com aves neste Aeroporto. Importa ainda referir que a desactivação adequada das ETAR existentes
é fundamental para a minimização do risco em questão, sobretudo, da ETAR Faro Nascente.”
No seguimento da apreciação da PDA, refere-se no EIA que após ter sido contactada esta entidade, a mesma:
concordou com a sugestão de, em fase de Estudo Prévio, o EIA realizar o estudo aeronáutico nas
condições referidas na proposta da AdA;
solicitou que fosse novamente contactado o Aeroporto de Faro, para que se obtivesse informação
complementar que pudesse suportar a realização do estudo;
antes da entrega do mesmo no quadro do EIA, fosse discutido, para avaliação prévia e apoio aos
resultados e análise de risco;
considerou, se tal se revelasse necessário, que em fase de Projeto de Execução/RECAPE, se elaborasse
um estudo mais aprofundado e com outras condições temporais, mas cuja necessidade e metodologia
seriam definidas no âmbito do estudo aeronáutico ora proposto.

Este aspeto foi esclarecido em fase de conformidade tendo-se referido no Aditamento ao EIA que o estudo
aeronáutico da avifauna foi enviado para o Aeroporto de Faro e que os contactos efetuados com a área de
ambiente indicaram que a redução da área das lagoas, quer em Faro, quer em Olhão seriam positivos do
ponto de vista aeronáutico.
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este ponto do parecer foi elaborado de acordo com os elementos constantes do EIA e do respetivo Estudo
Prévio.

O Sistema Intercetor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão tem como objetivo servir as
populações de Faro, Olhão e S. Brás de Alportel, num total de cerca de oito freguesias e terá uma capacidade
estimada de 109 922 hab. eq.e 132 091 hab. eq. na época alta, em 2014 e 2044, respetivamente. De referir
ainda que S. Brás de Alportel encontra-se presentemente ligado à ETAR de Faro Nascente.

A capacidade de tratamento da futura ETAR Faro/Olhão de 132 996 hab. eq. foi estimada com base na carga
total afluente em CBO5 em águas residuais domésticas, admitindo uma capitação de 60 g/hab. eq./dia.
Durante a fase de construção, o proponente garante que o tratamento das águas residuais continua a ser
efetuado, em condições a definir.

A atual ETAR de Faro Nascente localiza-se na região do Algarve, no concelho de Faro, freguesia da Sé a cerca
de 2 km, a este, da cidade de Faro, no local do Sítio da Garganta.

A atual ETAR de Olhão Poente localiza-se na região do Algarve, no concelho de Olhão, freguesia de Pechão, a
cerca de 1 km a oeste da cidade de Olhão, no local de Torrejão.

No que se refere ao sistema intercetor, a construir, as soluções preconizadas localizam-se igualmente nos
concelhos de Faro e Olhão e freguesias de Faro (Sé) e Pechão, respetivamente.

São apresentadas alternativas:
De localização do projeto (3 Cenários).
Dos traçados do sistema intercetor (2 Soluções). Numa das Soluções existem 2 Hipóteses.
De tratamento (2 Soluções).

Áreas Sensíveis
O projeto insere-se no Parque Natural da Ria Formosa, bem como em áreas classificadas no âmbito da Rede
Natura 2000 da Ria Formosa, Sítio Classificado da Ria Formosa/Castro Marim e na Zona de Proteção Especial
(ZPE) da Ria Formosa, na Convenção sobre Zonas Húmidas (Ramsar), exceto o traçado do Sistema Intercetor,
na Solução A, que em cerca de 3 300 m da sua extensão não se localiza nem em área de ZPE da Ria Formosa
nem no Sítio Classificado da Ria Formosa/Castro Marim.

Planos de Ordenamento do Território e Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Verifica-se que o projeto se enquadra nos seguintes Planos:
POPNRF - Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa.
POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Vilamoura - Vila Real de Santo António.
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Plano Sectorial da Rede Natura 2000.
PROT Algarve - Plano Regional do Ordenamento do Território do Algarve.
PDM - Planos Diretores Municipais dos concelhos de Faro e de Olhão.
Relativamente às servidões e restrições de utilidade pública que abrangem a área de estudo, referem-se as
seguintes:
Domínio Hídrico.
Reserva Agrícola Nacional (RAN).
Reserva Ecológica Nacional (REN).
Área protegida - Parque Natural da Ria Formosa.
Servidão de proteção da Rede Ferroviária.
Servidão de proteção do Aeroporto de Faro.

Quanto aos Equipamentos e Infraestruturas afetadas, referem-se:
A EN125.
A linha de caminho-de-ferro - Linha do Algarve, troço Tunes – Vila Real de Santo António.
Viveiros.
Empreendimentos turísticos - na área envolvente de mencionar a intenção de realização de dois projetos:
o Hotel Rural Flor de Sal (a 450 m da ETAR de Faro Nascente) e a Ecovia do Litoral Algarvio - troço Olhão
(a cerca de 25 m da ETAR de Olhão Poente, junto ao limite Norte da ETAR de Faro Nascente). O traçado
do sistema intercetor, Solução A intercepta em dois pontos a futura ciclovia do Algarve e surge ao longo
do seu trajeto em cerca de 152 m de comprimento. A Solução B surge no trajeto da futura ciclovia
alternativa, em cerca de 1 210 m.

Alternativas de Localização
Foram definidos 3 Cenários alternativos de localização da ETAR de Faro/Olhão, face à indisponibilidade de
terrenos na faixa que se estende entre as duas ETAR existentes (ao longo de cerca de 3,5 km), Cenários 1 e 2
(apenas uma instalação de tratamento), Cenário 3 (duas instalações 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.
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, atendendo aos problemas associados ao transporte da água
residual, nomeadamente, à construção dos sistemas intercetores e elevatórios de ligação das atuais
infraestruturas de tratamento à nova instalação a construir.

Desativação das ETAR existentes e construção de novas ETAR
O projeto contempla ainda a desativação das duas ETAR existentes e atualmente em funcionamento, face ao
Cenário que for selecionado.
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2731
Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve – Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão
Outubro de 2014

9

Parecer da Comissão de Avaliação

Requisitos do Sistema de Tratamento e Pontos de Descarga
As águas residuais tratadas nas ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente são lançadas em canais do sistema
lagunar da Ria Formosa, sujeitos ao regime de marés, designadas por esteiro da Garganta e esteiro da Ilha da
Lebre, respetivamente, ambos afluentes do canal de Olhão. Quanto à localização dos pontos de descarga do
efluente tratado em ambas as ETAR, refira-se que independentemente da solução de tratamento a adotar
serão mantidos os atuais pontos de descarga de efluente tratado das ETAR existentes.

Deste modo, atendendo à dimensão da população servida e à localização do ponto de descarga da(s) ETAR, e
de acordo com os usos do meio recetor que condicionam a qualidade da descarga, considerou-se que deverá
ser implementado um tratamento de nível secundário e desinfeção para a totalidade do efluente, respeitando
os requisitos de qualidade (em termos dos valores ou percentagens de redução) expressos no Decreto-Lei n.º
152/97, de 19 de junho. Sem prejuízo de, tendo em conta o Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de
junho, com as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro, e Decreto-Lei n.º
149/2004, de 22 de junho, “quando se justifique, em complemento dos valores paramétricos estabelecidos, a

entidade licenciadora pode fixar na licença de descarga de águas residuais urbanas outros parâmetros
constantes da legislação específica aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto”.
Infraestruturas de transporte
Parara os Cenários 1 e 2 atrás descritos são, adicionalmente, avaliadas duas soluções alternativas de traçado
para o sistema intercetor, a Solução A e a Solução B, uma vez que é necessário um sistema elevatório para
elevar todo o caudal afluente a uma das ETAR existente até ao local onde será instalada a nova ETAR.
Importa salientar que para a Solução A são consideradas adicionalmente duas hipóteses para o troço gravítico
(Hipótese 1 e 2). No Cenário 3 o sistema intercetor será o atual.

A Solução A prevê que parte do traçado, na zona junto a Olhão, se desenvolva a sul da linha de caminho-deferro, a uma cota próxima do nível médio da água do mar e junto às salinas.

A Solução B apresenta a menor extensão de condutas desenvolvendo-se inteiramente a sul da linha de
caminho-de-ferro, em parte junto às salinas existentes. Assim, e para:
Cenário 1:
Solução A - construção da Estação Elevatória EE1 no local da atual ETAR de Olhão Poente; construção da
conduta elevatória CE1 desde a EE1 até à CT (Câmara de Transição) com aproximadamente 3780 m
seguida por um troço gravítico com 1305 m de extensão (em sifão invertido – Hipótese 1 ou emissário
gravítico – Hipótese 2), até à ETAR de Faro Nascente.
Solução B - construção da Estação Elevatória EE1 no local da atual ETAR de Olhão Poente; construção da
conduta elevatória CE1 com aproximadamente 4250 m, até à ETAR de Faro Nascente.
Cenário 2:
Solução A - construção da Estação Elevatória EE1 no local da atual ETAR de Faro Nascente; construção
da conduta elevatória CE1 desde a EE1 até à CT (Câmara de Transição), com aproximadamente 2400 m
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seguida por um troço gravítico com 2690 m de extensão (em sifão invertido ou emissário gravítico), até à
ETAR de Olhão Poente.
Solução B - construção da Estação Elevatória EE1 no local da atual ETAR de Faro Nascente; construção
da conduta elevatória CE1 com aproximadamente 4250 m, até à ETAR de Faro Nascente.

Atendendo a que as atuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente se encontram a uma cota altimétrica
semelhante e consideravelmente baixa (entre 3 e 3,5 m), não será possível promover o transporte das águas
residuais entre ambas as cidades, tanto num sentido como noutro, sem recurso a sistemas elevatórios.

De referir que existem elevados constrangimentos ao traçado que decorrem da passagem nas imediações da
Linha Ferroviária do Algarve e da EN125 (que neste troço faz a ligação entre Faro e Olhão), infraestruturas
que se desenvolvem paralelamente à costa.

Assim, os critérios de conceção subjacentes a cada uma das soluções referidas são os seguintes:
A Solução A desenvolve-se em grande parte a norte da linha de caminho-de-ferro, no entanto parte do
traçado (na zona junto a Olhão) desenvolve-se a Sul da linha de caminho-de-ferro, a uma cota bastante
próxima do nível médio da água do mar e junto às salinas, atravessando a freguesia de Faro (Sé) e
Pechão. A Solução A cruza o caminho-de-ferro em dois locais aos km 343,300 e 346,800 da linha do
Algarve, troço Tunes – Vila Real de Santo António. Preconiza-se que a Solução A 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.
A Solução B apresenta a menor extensão de condutas, desenvolvendo-se inteiramente a sul da linha de
caminho-de-ferro, em parte junto às salinas existentes, paralelamente ao caminho-de-ferro entre o km
343,300 e o km 346,800 da linha do Algarve, do lado direito da via, atravessando a freguesia de Faro
(Sé) e Pechão. 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. No entanto,
existem troços cuja localização do traçado devido à faixa de proteção da REFER e às salinas adjacentes,
se situam muito próximo das últimas, podendo dificultar o acesso às infraestruturas, tanto para a sua
construção em fase de obra, como para a sua manutenção em fase de exploração.

Para a Solução A são apresentadas duas Hipóteses para o troço gravítico, Troço 2, que diferem a nível da sua
conceção em perfil:
Hipótese 1 – Sifão invertido. Minimiza a profundidade de assentamentos das tubagens minimizando-se
consequentemente os trabalhos de movimentação de terras e de construção de caixas de visita, sendo
esta a sua principal vantagem. De modo a garantir que as velocidades de escoamento de autolimpeza
estão asseguradas para a gama de caudais expectável (época alta/época baixa, a ajustar ao modo de
funcionamento que vier a ser adotado na EE1) a solução de sifão invertido implicará a construção de
duas tubagens em paralelo.
Inconveniente - de modo a garantir que existe suficiente carga hidráulica entre a câmara de entrada no
sifão e o ponto de descarga na ETAR, poderá haver a necessidade de construir uma câmara de entrada
elevada, e tal terá implicações no: (i) aumento do custo de construção civil, (ii) necessidade de seleção
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de terreno e possível expropriação para implantação desta estrutura, (iii) aumento da altura de elevação
das bombas da EE1, com consequente aumento do custo energético daquela estação (ressalva-se
contudo que, com a solução de sifão invertido, será possível entregar a água residual na ETAR a uma
cota mais elevada, do que com a solução de emissário gravítico).
Hipótese 2 – Emissário gravítico. (tubagem única)
Inconveniente - as

profundidades de assentamento

das tubagens,

potencialmente elevadas,

especialmente no troço mais próximo à ETAR.
Vantagem - o emissário gravítico tem como vantagem a eliminação de possíveis problemas de
autolimpeza associados ao sistema de sifão invertido; permitir uma maior flexibilidade de exploração, em
função da gama de caudais a transportar que venha a ser adotada na fase de exploração do sistema.

O facto do escoamento, tanto nas condutas elevatórias, como nos sifões invertidos, se processar sob pressão,
poderá motivar a ocorrência de condições que propiciem a produção significativa de sulfuretos, tornando-se
indispensável uma avaliação cuidada do comportamento sanitário do sistema, no sentido de salvaguardar a
instalação de sistemas de controlo sanitário.

Esquema Geral de Tratamento
As soluções alternativas de tratamento consideradas, para atingir o nível de tratamento estabelecido,
assentam em sistemas biológicos por lamas ativadas. São propostas duas Soluções:
Solução 1 – lamas ativadas em regime de média carga, com nitrificação/desnitrificação do efluente,
complementado por uma etapa de desinfeção por radiação ultravioleta.
Solução 2 – lamas ativadas em regime de baixa carga, com nitrificação/desnitrificação do efluente,
complementado por uma etapa de desinfeção por radiação ultravioleta.

Os tratamentos biológicos preconizados para as duas soluções desenvolvem-se em duas linhas, atendendo a
que a variação sazonal da afluência não é tão acentuada como noutras zonas do Algarve.

A conceção da linha de tratamento da fase líquida é, genericamente, idêntica à da Solução 1, salvaguardando
o aspeto de não haver decantação primária. A conceção da linha de tratamento da fase gasosa, isto é, a
desodorização de espaços confinados é, genericamente idêntica à da solução 1.

Qualidade e Destino Final das Lamas
O destino final das lamas encontra-se em estudo. Apresentando-se como alternativas o destino final das
lamas a deposição em aterro e, ou a sua valorização na agricultura, muito embora, em sede de EIA, não
possa ser descartada a hipótese de serem consideradas outras opções, como a compostagem. De facto,
atendendo ao elevado teor de matéria orgânica e de nutrientes que as lamas apresentam, poderão constituir
uma alternativa interessante à aplicação de fertilizantes químicos nos solos.

Porém, considera-se no EIA que o cenário mais provável será o de contratualizar o serviço de armazenagem e
encaminhamento com um operador licenciado para a capacidade adequada. No entanto, as lamas tratadas
deverão ser, tanto quanto possível, aplicadas em terrenos agrícolas, em conformidade com a legislação em
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vigor e atendendo ao Código de Boas Práticas Agrícolas, publicado no âmbito do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3
de setembro.

No referente a quantidades de lamas produzidas e tempo de armazenamento das lamas as Soluções de
tratamento 1 e 2 apresentam as seguintes diferenças:
Solução 1 (Tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante média carga):
Lamas produzidas: 5 m3/dia (Época Baixa ano zero) e 17 m3/dia (Época Alta, ano horizonte);
Armazenamento de lamas: 22,4 dias (Época Baixa ano zero) e 7,1 dias (Época Alta, ano horizonte).
Solução 2 (Tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante baixa carga):
Lamas produzidas: 14 m3/dia (Época Baixa ano zero) e 33 m3/dia (Época Alta, ano horizonte);
Armazenamento de lamas: 14,3 dias (Época Baixa ano zero) e 7,1 dias (Época Alta, ano horizonte)

Fase de Construção, Exploração e Desativação
As intervenções a realizar, na fase de construção, consistem na desativação das atuais ETAR de Faro
Nascente e de Olhão Poente e a construção da nova ETAR de Faro/Olhão e do respetivo sistema intercetor.

Como alternativa, a ser definida em fase de projeto, refira-se, a opção de parte das lagoas permanecerem. No
caso da ETAR Olhão Poente como lagoa de emergência e da ETAR Faro Nascente como lagoa de emergência
(lagoa anaeróbia), bem como lagoas facultativas/maturação integradas no tratamento, no local da nova
ETAR.

Porém, a desativação das ETAR com desativação das lagoas, ou parte das mesmas, implica os seguintes
trabalhos preliminares:
remoção de lamas, desidratação, transporte e deposição em aterro;
remoção das telas, transporte e deposição em aterro;
aterro das lagoas.

Programação Temporal
As infraestruturas de saneamento previstas no âmbito deste estudo foram dimensionadas com base nos
seguintes anos de referência:
Ano inicial: 2018.
Ano horizonte de projeto do equipamento: 2033.
Ano horizonte de projeto da construção civil: 2048.

No anexo II encontra-se a Figura com a Localização dos equipamentos e infraestruturas potencialmente
afetados.
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6. ANÁLISE DOS FACTORES AMBIENTAIS

6.1. Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia

Geologia e Geomorfologia
A zona onde se pretende instalar o “Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão”,
está localizada na região do Algarve, na Bordadura Meridional ou do Algarve, no sotavento algarvio, sendo
constituída por uma bacia sedimentar de direção aproximada ENE-WSW, de idade Meso-Cenozóica. As
formações sedimentares, que constituem esta bacia, assentam em discordância sobre o soco paleozoico, e
estão afetadas tectonicamente por diversas fases de deformação, apresentando também deformações
associadas à instalação de estruturas diapíricas.

A área do projeto está localizada no Litoral, na sua maioria na planície aluvionar da Ria Formosa, que está
relacionada com uma dinâmica própria com ilhas, canais de maré, as áreas intertidais e sapais. Os declives
não excedem os 10%, com cotas a variar a norte da linha de caminho-de-ferro entre 1 e 10 m e, a sul, entre
0 e 4m. A sul desta linha, a área de instalação encontra-se em zonas que correspondem a sapais, lagoas,
albufeiras, viveiros, esteiros, canais e ilhéus, entre outras. As linhas de água principais, que desaguam nos
canais, de uma forma geral, têm direção aproximadamente NNW-SSE a N-S.

Na zona em estudo, afloram sedimentos da Formação de Ludo (a norte da linha de caminho-de-ferro) do PlioPlistocénico, que assentam sobre rochas do Cretácico. São constituídos por sedimentos areníticos,
siliciclásticos, com intercalações de níveis de seixos, por vezes rolados, especialmente na base. Afloram
também depósitos aluvionares (a norte e sul da linha de caminho-de-ferro) e aluviões e sapal indiferenciados
(a S da linha de caminho-de-ferro), do Holocénico. Apresentam uma espessura de aproximadamente 20 m,
sendo constituídos a topo por níveis argilo-arenosos, que assentam em níveis areníticos grosseiros com
calhaus e blocos superiores a 20 cm, passando para a base a arenito grosseiro siliciclástico. Os sapais são
constituídos por sedimentos finos argilosos.

A zona em estudo situa-se a sul da flexura de Algibre, de direção aproximadamente E-W, em que a tectónica
diapírica e/ou extrusiva foi dominante. Na região ocorrem várias acidentes tectónicos considerados ativos,
portanto passíveis de gerar sismicidade, nomeadamente as falhas de Quarteira (NW-SE), Carcavai (NE-SW),
Loulé (E-W), de Faro (NNE-SSW) e S. Estevão (ENE-WSW). Ocorrem ainda outros acidentes, nomeadamente
as falhas dos Machados (NW-SE), Vale Judeu e Santa Bárbara de Nexe (E-W), bem como numerosas falhas
de direção N-S, em particular para Norte de Monte Figo.

De acordo com a sismicidade histórica, considerando os dados compilados pelo Instituto de Meteorologia, a
área de estudo está localizada entre a zona de intensidade X (Carta de Isossistas de Intensidades Máximas
(1531 – 1996), escala de Mercalli Modificada de 1956. Segundo o Regulamento de Acão Sísmica de Edifícios e
Pontes (RSAEEP 1983), a área de implantação do projeto está na zona A correspondente à de maior risco
sísmico (Zonamento sísmico de Portugal Continental), com um coeficiente de sismicidade (α) de 1,0. A zona
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devido à sua baixa altitude pode ser afetada por tsunamis. Segundo o Risco Sísmico e de Tsunamis do
Algarve, o índice de vulnerabilidade sísmica de solos para a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8)
é de 12 (máximo) para zonas junto ao litoral, onde predominam sedimentos não consolidados e, de uma
forma geral, com água nos interstícios dos grãos favoráveis a fenómenos de liquefação durante uma crise
sísmica, com sismos de magnitude moderada a alta. A região do Algarve tem sido afetada por uma
sismicidade significativa, com sismos históricos e instrumentais com sismos históricos fortes que causaram
danos avultados, dos quais se destacam sismos distantes, de tipo interplacas, gerados na área do banco
submarino de Gorringe e/ou na zona de subducção W Ibérica, de que o sismo de 1755 é o evento melhor
caracterizado. Registam-se ainda sismos próximos do tipo intraplaca como, por exemplo, os sismos ocorridos
nas áreas de Portimão (1719, IMM max. IX), litoral de Tavira (1722, IMM max. X) e Loulé (1856, IMM max.
VIII).

Não há referência quanto à existência de património geológico relevante.

Em termos de recursos minerais e dada a sensibilidade natural que a zona apresenta, não se confere
existência a substâncias minerais com interesse económico.

Os principais impactes na Geologia e Geomorfologia serão, de um modo geral, irreversíveis e resultantes da
ocultação e destruição do património geológico, geomorfológico e de recursos geológicos, da alteração das
características do meio geológico decorrentes de intervenções geotécnicas e da alteração da morfologia do
terreno, estabilidade e erosão associadas às terraplanagens e movimentação de terras, e gestão de materiais
resultantes desta movimentação.

Relativamente às formações de interesse económico (recursos geológicos), não foram identificados na área de
intervenção recursos que caracterizem esse interesse, assim o impacte não tem significado.

O impacte decorrente das escavações necessárias para a implementação do projeto prevê um volume de
movimentação de terras de cerca de 15,120 m3 na Solução A e 12, 630 m3 na Solução B, com uma extensão
de conduta de 5, 040 m (Solução A) e de 4,210 m (Solução B), e uma vala de cerca de 1,5 m de diâmetro e 2
m de profundidade.

Deste modo, a solução com menores impactes para a Geologia e Geomorfologia será a Solução B.

A implantação do “Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão”, induz na
geomorfologia um impacte negativo, direto, certo, permanente. Como as terras serão reutilizadas na obra e a
zona de implantação é uma zona topograficamente plana, este impacte é pouco significativo sendo de
magnitude reduzida.

Na fase de exploração os impactes estarão mais relacionados com a erosão, sendo que será necessário
efetuar inspeções periódicas de forma a analisar o estado de conservação da área.
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Em síntese, prevêem-se alterações geológicas e geomorfológicas, de um modo geral, de magnitude reduzida,
de carácter negativo, direto, permanente e localizado, podendo classificar-se os impactes como pouco
significativos.

Hidrogeologia
Os locais de descarga das ETAR de Faro e Olhão situam-se numa zona particular, de interface água
doce/água salgada, que se estabelece a partir do influxo de água salgada para terra por via das marés e das
descargas do sistema aquífero da Campina de Faro (M12) no sapal, esteiros e canais de maré da Ria
Formosa.

Este sistema é limitado a Norte pelas formações menos permeáveis do Cretácico; estende-se para leste até
Olhão e para Oeste contacta com o Sistema Aquífero de Quarteira, sendo provável a existência de conexão
hidráulica entre eles. A Sul, é limitado pela Ria Formosa.

Os depósitos plistocénicos suportam um aquífero livre superficial. As formações subjacentes, miocénicas,
abrigam um aquífero confinado multicamada. As observações de campo e a análise dos dados referentes a
sondagens efetuadas neste sistema, apontam para a independência entre os dois aquíferos (Almeida et al.,
2000) com a existência de vários furos com artesianismo repuxante, situação que indica a presença de uma
camada confinante entre os dois aquíferos. No entanto, não se pode pôr de lado a hipótese de existir conexão
hidráulica nalguns sectores, devido à inexistência dessa camada confinante. Foi, ainda, estabelecida conexão
hidráulica entre ambos os aquíferos em muitas captações, nomeadamente nas antigas noras que captavam o
aquífero superficial, no fundo das quais foram, posteriormente, executados furos para captar o Miocénico.
Essa conexão poderá ter um forte impacte na qualidade das águas subterrâneas, pois permite a contaminação
do aquífero Miocénico, relativamente bem protegido, por águas do aquífero superficial, muito vulnerável à
contaminação, devido às atividades agrícolas e pecuárias.

O aquífero superficial recebe recarga direta a partir da precipitação. A circulação faz-se tendencialmente para
sul e descarrega nos canais da Ria Formosa. Devido à quase inexistência de afloramentos, o aquífero do
Miocénico terá que ser recarregado de forma indireta desconhecendo-se o local de descarga.

A qualidade de água subterrânea é medíocre na massa de água Campina de Faro (Plano de Gestão das Bacias
Hidrográficas - Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8), 2012), devido às concentrações elevadas
de nitratos, resultantes da agricultura e das explorações pecuárias, que superam por vezes os 200,00 mg/l.

O sistema aquífero da Campina de Faro está integrado e classificado na Zona Vulnerável de Faro (ZVF), ou ZV
nº 3, na Portaria nº 258/2003, de 19 de março, com o respetivo Plano de Ação definido na Portaria nº
591/2003, de 18 de julho, e na listagem de zonas vulneráveis e cartografia na Portaria nº 1100/2004, de 3 de
setembro. Encontra-se contemplado pelas medidas do Programa de Acão para a Zona Vulnerável de Faro
publicado na Portaria n.º 83/2010, de 10 de fevereiro.
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Não existem impactes sobre as águas subterrâneas no decurso do normal funcionamento das ETAR.
Excetuam-se situações acidentais de contaminação na sequência de roturas ou falhas de funcionamento, que
podem ser particularmente lesivas no ecossistema e nas captações privadas existentes nas imediações.

As medidas de minimização que constam do Relatório Síntese consideram-se adequadas para implantação do
“Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão”.

O Programa de Monitorização das Águas Subterrâneas apresentado deverá ser alterado e complementado, tal
como se descreve seguidamente:

Periodicidade

Parâmetros a monitorizar

Local

Mensal

Condutividade elétrica, pH

Furos na envolvente das ETAR

Semestral (épocas de águas altas e

Carência

2 furos/poços a selecionar por

águas baixas)

nitritos, nitratos, amónia, fosfatos,

forma

amostras colhidas na maré baixa

carbono orgânico total, cloretos e

proximidades da descarga das

microbiológicos

ETAR em termos de sentido de

Medido de forma expedita com
uma sonda multiparamétrica
química

de

oxigénio,

a

monitorizar

nas

fluxo de Norte para Sul
Anual (no início de Setembro)

Análise completa de elementos

2 furos/poços a selecionar por

amostras colhidas na maré baixa

maiores,

vestigiais

forma a monitorizar a montante e

metais

a jusante da descarga das ETAR

(onde

se

elementos
incluem

os

e

em termos de sentido de fluxo

compostos

(neste caso será 1 furo/poço a

orgânicos (realiza-se no LAB da

Norte e outro furo/poço a Sul da

APA).

descarga da ETAR)

pesados),
varrimento

microbiológicos
de

Para obter valores de background deverá ser feita uma análise equivalente à anual antes das ETAR entrarem
em funcionamento.

As amostras deverão ser sempre colhidas na maré baixa, para que seja captada água de descarga do aquífero
e não águas de mistura com a água do mar. No caso da amostragem semestral as colheitas devem ser
efetuadas em setembro, no final da época de águas baixas e, em março, no final da época de águas altas. No
caso da amostra anual deverá ser efetuada no início de setembro para que contemple também os parâmetros
a monitorizar semestralmente na época de águas baixas.
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6.2. Contaminação Microbiológica de Bivalves

Considera-se o Cenário 1 (Instalação da ETAR Faro/Olhão no local da ETAR de Faro Nascente), com a
descarga de água em Faro Nascente mais favorável comparativamente às outras opções, uma vez que produz
regiões de impacte da contaminação microbiológica mais confinadas, quando comparadas com a descarga no
Canal de Faro. A concentração na descarga de 300 NMP/100 ml, também se considera a mais favorável.

Sublinha-se que o tratamento de água a implementar inicialmente, (isto porque que o caudal atual/inicial será
significativamente inferior ao caudal previsto no horizonte de projeto, apenas 40%) deverá ser
complementado por um plano de monitorização microbiológica no meio recetor.

6.3 Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água

O projeto em avaliação, o “Sistema Intercetor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão”
corresponde simplificadamente a um projeto de ETAR que substituirá os dois atuais sistemas de tratamento
de águas residuais, as ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente.

Este é um investimento enquadrado nas disposições legais em vigor, bem como na estratégia de gestão dos
recursos hídricos existente para a região (expresso no PGBHRH8 – e Despacho Conjunto n.º 2227/2013, de 7
de fevereiro – Programa de Ação de Medidas para a Melhoria e Controlo da Qualidade da Água da Ria
Formosa), tendo em conta a vida útil das atuais ETAR que está a terminar, e a necessidade em dotar esta
área geográfica (servindo os concelhos de Faro, Olhão e S. Brás de Alportel, para uma população prevista, em
termos de horizonte de projeto e em época alta, de cerca de 132 000 habitantes) de um sistema de
tratamento versátil, capaz de responder a uma elevada exigência de normativo de descarga de modo a não
comprometer a qualidade do respetivo meio recetor, a Ria Formosa, conforme previsto no Decreto-Lei n.º
152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e
149/2004, de 22 de junho, e 198/2008, de 8 de outubro, que transpõe para o direito interno a Diretiva
91/271/CEE, relativa aos efluentes urbanos. De acordo com esta diretiva, a Ria Formosa foi definida como
zona sensível, segundo o critério c) (Anexo II do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho), o que implica a
necessidade de cumprimento de outras diretivas, em particular a Diretiva 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 área de influência desta zona sensível foi identificada toda a área da bacia hidrográfica
correspondente.

Deste modo, todas as descargas de águas residuais urbanas provenientes de aglomerações de dimensão
superior a 10 000 e.p., quando localizadas nesta zona sensível, ou na respetiva área de influência, terão de
ser sujeitas a um nível de tratamento mais avançado que secundário, que no presente caso se traduz por
remoção microbiológica, por forma a salvaguardar as normas sanitárias definidas na Diretiva 91/492/CEE.
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Com efeito as duas ETAR a substituir, foram construídas em 1989 e correspondem a sistemas extensivos de
tratamento por lagunagem, de baixa tecnologia. Estes sistemas são sistemas muito dependentes das
condições climatéricas (temperatura, precipitação, tempo e intensidade de insolação), não existindo um
controlo tecnológico efetivo das diferentes fases de tratamento (estas limitações resultaram em vários
incumprimentos do normativo de descarga). A nova ETAR corresponde a um projeto versátil, dotado da
tecnologia necessária para assegurar o controlo desejado das diferentes fases de tratamento e assegurar com
maiores garantias a qualidade a definir para o efluente.

Embora sejam apresentadas alternativas técnicas e de traçado para as condutas intercetoras e duas soluções
técnicas para o tipo de tratamento, as questões que se consideram mais importantes no âmbito da presente
avaliação de impacte ambiental a nível dos recursos hídricos são, a localização da ETAR a construir (em
função da afetação do meio recetor) e o nível de desinfeção bacteriológica a exigir para a descarga.

No que respeita aos recursos hídricos, os principais documentos apresentados no decurso da presente
avaliação: Estudo Prévio (2010), EIA e Relatório de Aditamento, consideram-se corretos e completos do ponto
de vista técnico, permitindo uma análise aprofundada do projeto e suas alternativas, constituindo deste modo
uma boa base de suporte à decisão.

A este nível é de realçar a apresentação de relatórios (de 2010 e 2014) elaborados pela Universidade do
Algarve em parceria com o Instituto do Mar, que através de modelos matemáticos, já calibrados e validados
para a Ria Formosa, permitiram prever os impactes da contaminação microbiológica na água e nos bivalves
para diferentes localizações do ponto de descarga, nível de tratamento do efluente, e diferentes condições de
maré (também permitiram prever o impacte da descarga de água doce associada ao efluente da futura
ETAR). Esta metodologia aplicada no contexto da AIA, e tendo presente a importância/sensibilidade que a
contaminação microbiológica tem neste sistema lagunar, por ser uma área de produção de bivalves, é a que
melhor se adequa à análise do projeto e das suas consequências ambientais.

Escolha da localização do projeto e ambiente afetado
O EIA apresenta três alternativas de projeto: concentração do tratamento numa só ETAR a construir, ou nos
atuais terrenos da ETAR de Faro Nascente, ou nos terrenos da ETAR de Olhão Poente, com desativação de
uma delas; e, construção de duas novas ETAR nos mesmos terrenos, em substituição das atuais. Os atuais
pontos de descarga manter-se-ão, dependendo da alternativa.

A nível da implantação do projeto da ETAR, seja qual for a alternativa escolhida, não serão afetados terrenos
para além dos que são ocupados com as infraestruturas atuais, não se prevendo deste modo impactes
ambientais significativos. Ainda a nível da implantação da nova ETAR, considera-se que em termos de
compatibilização com os regulamentos existentes, no que respeita ao cumprimento de condicionamentos e
servidões da área afetada, não se verificarão significativas alterações.
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Quanto à seleção da alternativa de projeto a escolher/viabilizar, considera-se que o aspeto mais relevante se
prende essencialmente com a localização do seu ponto de descarga e da consequente afetação do meio
recetor.

Tanto no ponto de descarga de Faro como no de Olhão os ecossistemas existentes são bastante idênticos no
que respeita ao seu valor ambiental, encontrando-se os dois numa zona de canais e sapais próxima da
interface do sistema lagunar com o ambiente terrestre, numa área bastante central da ria (onde esta atinge a
maior largura). É assim difícil eleger uma zona como sendo mais sensível/valiosa que a outra, e por tal, tendo
como referência os ecossistemas afetados, escolher uma localização de descarga em detrimento de outra.

A principal diferença entre os dois locais de descarga prende-se com o hidrodinamismo existente. Em Faro a
descarga faz-se numa zona bastante mais resguardada do ponto de vista hidrodinâmico (Esteiro da Garganta)
que em Olhão (canal principal o Esteiro da Ilha da Lebre). Este fator tem uma influência decisiva num aspeto
crucial da descarga do efluente da ETAR – a contaminação/dispersão de bactérias fecais na coluna de água
da ria, e o seu impacte na contaminação dos bivalves.

A poluição fecal é assim considerada, em termos de recursos hídricos, um aspeto relevante desta AIA. A este
nível é de realçar que para a Ria Formosa a principal atividade económica, quer pela receita gerada, quer pela
dimensão social que assume, corresponde à produção de bivalves (ameijoa e ostra) em viveiros (cerca de
1400 na totalidade da área da Ria Formosa). Neste enquadramento entende-se que a contaminação fecal nos
bivalves, que pode constituir um risco para os seres humanos através do seu consumo como alimento,
corresponde a um problema de saúde pública determinante para toda a estratégia de produção de bivalves na
Ria.

Tendo sempre este aspeto como fulcral para o sector, a produção de bivalves na Ria Formosa evoluiu e
estruturou-se assente num quadro legal muito rigoroso, a nível de métodos de produção, controlo de
salubridade e depuração, cujo objetivo é o de rentabilizar a produção salvaguardando ao máximo a saúde
pública. A Ria foi assim classificada, conforme já referido, como zona sensível, critério c), o que obriga à
aplicação de um nível de tratamento que não coloque em causa o cumprimento das normas sanitárias que
regem a produção e a colocação no mercado de moluscos bivalves vivos. As áreas de produção são
igualmente classificadas, em função dos diferentes graus de contaminação fecal nos bivalves (Despacho n.º
12.262/2001 – 2ª Série, de 9 de junho alterado pelo Despacho n.º 14.829/2001 – 2ª Série, de 16 de julho),
nas categorias A (possibilidade de consumo direto), B (consumo após depuração) e C (grandes dificuldades
de comercialização uma vez que só poderão ser consumidos após depuração intensiva ou transposição
prolongada – no mínimo dois meses).

Recentemente significativas áreas de viveiros em zonas de produção próximas de Olhão foram classificadas
como C, o que na prática inviabiliza a comercialização dos seus bivalves.
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Sendo as ETAR a principal fonte de poluição tópica fecal na ria, não obstante se julgar que os principais
problemas de contaminação destas áreas terão origem difusa, é extremamente importante definir o melhor
local de descarga e o nível de tratamento em termos de desinfeção do efluente.

Após análise dos resultados da aplicação do modelo matemático (Universidade do Algarve em parceria com o
IMAR) acima referido para os diferentes cenários, observando o padrão de dispersão da pluma de poluição
fecal na água e as áreas de contaminação dos bivalves, considera-se, que o projeto deverá ser implementado
na área da atual ETAR de Faro Nascente, adotando o mesmo local de descarga, por forma a afetar o menor
número possível de viveiros de bivalves. Importa referir, de acordo com os resultados do modelo que, a opção
pelo nível de tratamento de 300 NMP/100 ml não afetará quaisquer viveiros independentemente do local da
descarga escolhido.

Com efeito, o local de descarga de Olhão situa-se, contrariamente ao de Faro, numa zona de influência de
elevado número de viveiros, como se pode observar na figura a seguir apresentada. A modelação mostra, que
o facto de se localizar num canal principal contribui para que a área de influência de contaminação dos
bivalves seja muito maior do que em Faro, onde, com um hidrodinamismo menor se verifica um decaimento
bacteriológico significativo nas imediações da descarga, evitando deste modo a sua dispersão em larga escala.
Foi também simulada a descarga no canal de Faro, verificando-se à semelhança do que acontece em Olhão
uma dispersão muito acentuada, por se tratar de um canal principal com forte hidrodinamismo, induzindo a
contaminação dos bivalves em vastas áreas da Ria.

Descarga das ETAR e localização de viveiros de bivalves.
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Valores limite de emissão aplicáveis à descarga e zonas de mistura
Como acima referido, a modelação matemática efetuada, permite avaliar a área de influência da descarga no
meio, em termos de dispersão da pluma de poluição fecal na coluna de água, bem como a bioacumulação de
bactérias fecais nos bivalves, representando esta a integração temporal das concentrações microbiológicas
presentes na água. Para a opção de Faro, na atual zona de descarga, o modelo apresentado simulou a
contaminação do meio para os seguintes valores limite de emissão aplicáveis à descarga da ETAR - 10 000, 2
000 e 300 UCF coliformes fecais/100 ml.

Com base nestas simulações de contaminação fecal na água, o EIA define zonas de mistura, em função do
grau de contaminação fecal nos bivalves, induzida por cada uma destas três concentrações microbiológicas de
descarga1. Esta determinação das zonas de mistura teve como princípio de base (em cumprimento das
orientações em vigor) a condição de que para além dos seus limites físicos a contaminação dos bivalves não
poderá ultrapassar a classe A (menos de 300 coliformes fecais/100 g de carne e líquido intervalvar dos
bivalves, ou 230 Escherichia coli/100g de carne e líquido intervalar dos bivalves, com possibilidade de
consumo direto). No interior da zona de mistura, marcada a partir do ponto de descarga, poderá haver
algumas excedências das normas de qualidade, podendo estas induzir contaminações nos bivalves acima da
classificação A (classificações B e C), desde que as mesmas não afetem a restante massa de água. A zona de
mistura deverá ser reduzida, de modo a limitar da melhor forma possível os efeitos adversos da descarga.

Analisando os cenários de rejeição e as correspondentes zonas de mistura, constata-se o seguinte:
Para a simulação de todas as concentrações de descarga - 10 000, 2 000 e 300 UCF coliformes fecais/100
ml, as zonas de mistura definidas (zonas onde existe forte probabilidade de contaminação dos bivalves
acima da classificação A) são significativamente maiores nas marés vivas do que em situação de marés
mortas, por existirem condições de maior hidrodinamismo, com maior dispersão do efluente.
Para a descarga 10 000 UCF coliformes fecais/100 ml, a zona afetada em termos de contaminação fecal
acima da classe A é muito alargada, chegando em situação de maré viva, a todos os canais principais
existentes nesta área geográfica da Ria, atingindo quase a barra de Faro/Olhão, afetando de forma
massiva extensas áreas de viveiros nas zonas de Faro e Olhão.
Para uma descarga intermédia de 2 000 UCF coliformes fecais/100 ml, embora a zona contaminada acima
de A seja muito menor do que para os 10 000 UCF coliformes fecais/100 ml, ainda se regista alguma
contaminação na área de viveiros do Esteiro da Garganta, incluída na zona de produção OLH 4, que na
situação mais desfavorável (em maré viva) poderá afetar, de acordo com os valores da modelação, um
número considerável de viveiros, cerca de 70.
Finalmente, para a descarga de 300 UCF coliformes fecais/100 ml verifica-se que a área de bivalves
contaminada, acima de A, é muito reduzida, nunca afetando zonas com viveiros.

1

A zona de mistura define-se como a área adjacente a qualquer descarga de um ou mais poluentes, onde
ainda não ocorreu a mistura completa com as águas do meio recetor, estabelecendo-se com base no poluente
considerado de risco para determinado meio recetor e respetivos usos, no presente caso a contaminação por
coliformes fecais dos moluscos bivalves
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Face a estes resultados, considera-se que, à partida, o normativo proposto pelo EIA, de 2000 UCF coliformes
fecais/100 ml, não garante uma qualidade da água que permita atingir com segurança os objetivos fixados
para a produção de bivalves, cuja meta é a de tendencialmente atingir a classificação A, em termos de
contaminação fecal. Assim, dada a relevância da produção de bivalves na Ria Formosa, tendo presente a
exigência das suas normas de produção e comercialização, considera-se que o projeto deve ser desenvolvido
por forma a garantir um nível de desinfeção na descarga de 300 UCF coliformes fecais/100 ml.

No que concerne aos restantes parâmetros a considerar, as normas de rejeição deverão, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e respectivas alterações, cumprir os seguintes requisitos:
CBO5 ≤ 25 mg/l O2 ;
CQO ≤ 125 mg/l O2 ;
SST ≤ 35 mg/l .

É de referir que o normativo de descarga e os limites da zona de mistura poderão sempre ser revistos em
função da evolução da qualidade do meio recetor e/ou de eventuais alterações normativas.

Na fase de RECAPE deverá ser, assim, definida/delimitada a referida zona de mistura, e apresentado um
plano de monitorização do meio recetor (para além do autocontrolo a definir pela ARHAlg aquando da
atribuição do Título de Utilização dos Recursos Hídricos), em função da zona de mistura que vier a ser criada.
Este plano de monitorização deverá estabelecer os locais, periodicidade e parâmetros de amostragem, bem
como a metodologia a adotar, para a determinação da contaminação fecal nos bivalves, e contaminação da
coluna de água (na qual deverão ser controlados os parâmetros físico-químicos de suporte para a
determinação do estado ecológico da massa de água).

Alerta-se para a necessidade de que os pontos de monitorização a definir, para medição dos referidos
parâmetros, terão de localizar-se em zonas onde já tenha ocorrido a mistura completa dos efluentes tratados
com as águas do meio recetor, ou seja terão de se situar fora do limite exterior da zona de mistura. Nestes
pontos não se poderá observar alteração do estado da massa de água, decorrente da rejeição. Caso se
verifique que este estado possa estar ou vir a estar em risco, as normas de qualidade acima indicadas
poderão ter de ser revistas para valores mais restritivos.

Alternativas de tratamento
O EIA faz uma análise comparativa das duas soluções de tratamento preconizadas no Estudo Prévio da ETAR,
a saber:
Solução 1: Tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante média carga.
Solução 2: Tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante baixa carga.

Dessa análise resulta que a Solução 1 constitui melhor opção baseando-se, essencialmente, nos benefícios
decorrentes da valorização energética do biogás resultante da digestão anaeróbia das lamas. No entanto, esta
solução revela maior complexidade de infraestruturas e equipamentos, é mais exigente em termos de
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exploração e menos resiliente a variações significativas das condições de tratamento (ex: variação rápida de
cargas afluentes).

Em termos genéricos e considerando os impactes sobre os recursos hídricos, ambas as Soluções (1 e 2)
poderão ser consideradas equivalentes, garantindo-se o nível de tratamento pretendido.

Escolha do traçado das condutas
No que respeita aos recursos hídricos, a principal interferência das condutas verifica-se ao nível do
atravessamento de linhas de água. Uma vez que não se identificaram impactes significativos associados a
estes atravessamentos, entendendo-se a este nível não existirem diferenças na seleção das Soluções
apresentadas.

No entanto considera-se, em concordância com o EIA, que a Solução B é a que se afigura mais favorável em
termos de implantação. O traçado é mais curto, sendo a implantação mais simples e direta, uma vez que
segue maioritariamente caminhos existentes sem necessitar, contrariamente à Solução A de intercetar a linha
de caminho-de-ferro e a EN 125 (dois atravessamentos). Acresce que a Solução A (independentemente da
Hipótese 1 ou 2) tem maior risco de libertação de odores, tanto no troço gravítico como no troço em sifão
invertido, pelo aumento e dispersão do número de locais onde podem ocorrer (câmara de transição e caixas
de visita) e pelo aumento do tempo de residência das águas residuais no sifão invertido e localiza-se na maior
proximidade de recetores sensíveis.

Drenagem e risco de cheias
A atual ETAR de Faro Nascente situa-se em área demarcada como ameaçada pelas cheias (REN).
Efetivamente encontra-se na interface entre o meio terrestre e o sistema lagunar, em cotas baixas, com a
presença nas imediações de uma linha de água relevante, o Rio Seco, que ciclicamente regista episódios de
cheia, afetando esporadicamente, com períodos de retorno de 20, 30 anos, uma significativa área de
espraiamento laminar (sem efeito de arrastamento), na qual será implantada a ETAR. Face a esta situação, a
atual ETAR é rodeada em todos os seus limites por um sistema de valas que apresentam a dupla função de
assegurar a drenagem das águas e proteger a própria infraestrutura (ver cartografia infra). Por forma a
salvaguardar ao máximo a ETAR a construir, em fase de RECAPE deverá ser apresentado um plano que vise
garantir a adequada eficiência do sistema de valas e de autoproteção da própria ETAR.

Esse plano deverá ponderar e especificar a estratégia global de gestão dos sistemas de drenagem e de
autoproteção, contemplando os seguintes aspetos:
Rever ou repor traçados, perfis transversais e longitudinais das valas com vista a garantir a eficiência dos
sistemas de drenagem.
Elevar eventualmente as motas que circundam a ETAR como medida de autoproteção contra cheias.
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Linhas de água e rede de drenagem

Destino das lagoas após desativação das atuais ETAR
Com a desativação das atuais ETAR, as lagoas existentes deverão ser alvo de um projeto de reconversão que
privilegie soluções que promovam a renaturalização das áreas não utilizadas, evitando-se soluções de aterro.
Nesta reconversão das lagoas, para além da componente de recuperação ambiental referida, deverá ter-se
em consideração a necessidade de criação de capacidade de armazenamento, por questões de segurança, ou
de reutilização do efluente tratado para outros fins (ex. rega). Estes projetos deverão ser apresentados e
aprovados pelas autoridades competentes (ICNF/ARHAlg) em fase prévia ao RECAPE.

A futura ETAR terá impactes positivos muito significativos no que respeita à melhoria da qualidade da água da
Ria Formosa, em especial no controle da poluição fecal ao nível da coluna de água e produção de bivalves.

Face ao acima exposto, considera-se de extrema importância a construção do projeto em avaliação. Tendo
em consideração as alternativas em avaliação, esta aprovação deverá ser condicionada à:
Implementação das seguintes Cenários/Soluções Alternativas:
Cenário 1 – ETAR de Faro Nascente, mantendo o ponto de descarga existente.
Solução B do Sistema Intercetor.
Solução de Tratamento – Solução 1 ou 2 a ser definida em Projeto de Execução.
Garantia de um nível de desinfeção na descarga de 300 UCF coliformes fecais/100 ml.
Apresentação previamente ao RECAPE, ao ICNF e à APA/ARHAlg, para aprovação, do Projeto de
reconversão das lagoas nas duas ETAR atuais que privilegie soluções que promovam a renaturalização
das áreas não utilizadas, evitando soluções de aterro. Nesta reconversão das lagoas, deixando as
mesmas de integrar a futura ETAR, para além da componente de recuperação ambiental referida, deverá
ter-se em consideração a manutenção das condições hidráulicas da área para a necessidade de criação
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de capacidade de armazenamento, por questões de segurança ou de reutilização do efluente tratado para
outros fins (ex. rega).
Apresentação em RECAPE dos seguintes elementos:
Definição/delimitação da zona de mistura.
Projeto de drenagem e proteção da ETAR Faro/Olhão contra o risco de cheias. Esse projeto deverá
ponderar e especificar a estratégia global de gestão dos sistemas de drenagem e de autoproteção,
contemplando os seguintes aspetos:
Rever ou repor traçados, perfis transversais e longitudinais das valas com vista a garantir
a eficiência dos sistemas de drenagem.
Elevar eventualmente as motas que circundam a ETAR como medida de autoproteção
contra cheias.
Definição e concretização das Medidas de Minimização, para a fase de construção e exploração, para o
projeto de execução que venha a ser apresentado em RECAPE, em função das suas especificidades.

Monitorização
Em termos de monitorização o EIA refere a necessidade de se proceder ao autocontrolo do efluente da ETAR
e à amostragem do meio recetor.

Quanto ao autocontrolo, este será definido no Título de licenciamento pela ARH Algarve, tendo em conta as
disposições legais em vigor.

Para o meio recetor o EIA apresenta apenas diretrizes para a elaboração do plano de monitorização de
Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água. Entende-se que este deverá incidir sobre parâmetros a
determinar na massa de água e nos bivalves. Os pontos de monitorização deverão localizar-se tendo em
conta os limites da zona de mistura a definir.

Este plano deverá ser apresentado na fase de RECAPE, definindo locais, periodicidade e parâmetros de
amostragem, bem como a metodologia a adotar. Como referência de base para a seleção de parâmetros a
analisar nos bivalves e na massa de água, este deverá ter em conta a despistagem da contaminação fecal,
bem como os parâmetros físico-químicos de suporte para a determinação do estado ecológico das massas de
água costeiras.

6.4 Fatores Biológicos e Ecológicos

A zona onde se pretende instalar o “Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão”
localiza-se em pleno Parque Natural da Ria Formosa, Zona de Proteção Especial da Ria Formosa e Sitio de
Importância Comunitária Ria Formosa/Castro Marim. A área encontra-se ainda classificada como sitio Ramsar.
Apenas fica fora destas áreas parte do sistema intercetor da Solução A (3 300 m).
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Do ponto de vista ecológico ambos os pontos de descarga são idênticos, localizados numa vasta área de
habitats naturais que constituem a área central da Ria Formosa. Na margem desta área de sapais, rasos de
maré e canais localizam-se as atuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente, construídas em 1989 sobre
áreas anteriormente ocupadas por sapais.

O sistema de condutas previsto na Solução A desenvolve-se parcialmente em áreas localizadas para além da
margem lagunar em terrenos de cotas superiores, enquanto o traçado previsto na Solução B se desenvolve
em áreas também anteriormente ocupadas por sapais, mas que ao longo dos anos foram sendo incluídas em
salinas e áreas drenadas pela intervenção humana.

Em fase de PDA foram definidos como aspetos prioritários de avaliação de impactes ambientais, a analisar no
EIA, a fauna bentónica e as comunidades ornitológicas. A fauna bentónica, pela sua maior exposição a
alterações das características físico-químicas do ambiente aquático, constitui um excelente bio-indicador
ambiental. A avifauna constitui o único grupo que, de uma forma representativa, utiliza as lagoas das atuais
ETAR, sendo ainda um dos grupos alvo das obrigações legais de conservação da natureza.

A similaridade entre as duas áreas presentemente ocupadas resulta numa similaridade de impactes
expectáveis na localização da nova ETAR.

Fauna Bentónica
As comunidades bentónicas apresentam particular sensibilidade às alterações do meio, constituindo um bom
bio-indicador. Dado que atualmente o ecossistema já se encontra sobre a influência de descargas das ETAR
existentes, para que se possam analisar os impactes do projeto sobre estas comunidades torna-se necessário,
numa primeira fase, conhecer o ecossistema sem os efeitos das descargas.

A caracterização das comunidades bentónicas apresentadas no EIA refere apenas a existência de pouco mais
de uma dezena de espécies de bivalves, gastrópodes e fanerogâmicas marinhas. Na ausência de uma
caracterização mais detalhada, a análise do EIA resume a avaliação dos impactes sobre esta componente a
algumas afirmações genéricas, como “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 secundário mais desinfeção), resultando
na libertação de um efluente com melhor qualidade final. 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.”
A compreensão destas interações pode ser feita recorrendo à bibliografia disponível, nomeadamente o estudo
de Piló (2007) cujos objetivos foram “avaliar o impacto da ETAR de Faro Noroeste nas estrutura das

comunidades macro e meiobentónicas da Ria Formosa.” Neste trabalho, referido no EIA de forma muito
genérica no âmbito da caracterização deste fator, foi efetuada uma amostragem ao longo das várias estações
do ano, o que permite compreender as variações sazonais das comunidades. Tendo sido estabelecidas
estações de amostragem em pontos a diferentes distâncias do ponto de descarga de uma outra estrutura do
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concelho de Faro, a ETAR Faro Noroeste, foram recolhidas amostras de sedimento para o estudo da macro e
meiofauna bentónica. Segundo o autor “Os resultados 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.” Com base nos resultados apresentados poder-se-á afirmar que a
mais de 500 m do ponto de descarga (estação 4 no referido estudo) a influência da descarga na variação de
salinidade é muito significativa, referindo o autor uma salinidade média de 4,7 ± 10,9 PSU, sendo que, na
estação controlo, a salinidade média registada foi de 36,8 PSU.

De acordo com o mesmo autor, “o efeito dos efluentes foi-se atenuando com o aumento da distância à ETAR,

onde a maior circulação e renovação da água terá eliminado o efeito das suas descargas, verificando-se uma
maior diversidade de taxa sugerindo um ambiente não impactado.”
Considera-se que a salinidade assume um papel preponderante na afetação das comunidades bentónicas.
Conforme se pode depreender dos dados apresentados por Piló (2007), bem como por diversos autores que
têm realizado estudos no interior do sistema lagunar, e já anteriormente referidos nos documentos da CA, o
sistema lagunar da Ria Formosa é claramente dominado pela influência marinha, sendo os aportes naturais de
água doce pontuais e bastante localizados.

No trabalho de França et al., 2011 - Padrões de variação nas associações de peixes de estuários da costa
portuguesa (trabalho citado no EIA) - a Ria Formosa é referida como uma área polihalina, não referindo o
autor o que entende por tal definição. Poder-se-á considerar que se refere à classificação de Veneza, a qual
define como sistema polihalino aquele que apresenta uma salinidade entre os 18 e os 30 psu. Importa no
entanto referir que de acordo com este autor a Ria Formosa apresenta um caudal fluvial de 2 m3/s, um tempo
de residência de 2 dias, um volume de 92X106 m3 e uma área de intertidal que representa 81% da área do
sistema. Não sendo apresentados neste trabalho dados concretos referentes a medições da salinidade, não é
possível compreender o motivo de incluir um sistema claramente dominado pela influência marinha numa
classe em que a salinidade apresenta forte influência de água doce. Conforme refere Ferreira et al. 2012, o
sistema é dominado pela maré, podendo a Ria trocar 50-75% do total do seu volume em água em cada ciclo
de maré. Como já foi referido, a bibliografia menciona a Ria Formosa como um sistema com salinidades que
frequentemente atingem valores acima de 35 psu, devido à pouca influência dos afluentes de água doce e por
dominarem os processos de evaporação. Falcão et al. 2000 (trabalho citado no EIA) refere para a
embocadura do Rio Gilão, uma das áreas com maior influência de água doce, uma salinidade que variou entre
25,2 psu e 35,5 psu em situação de baixa-mar de maré morta, enquanto as outras estações utilizadas neste
estudo apresentaram uma variação entre 34 e 36,8 psu. Em preia-mar de maré viva a salinidade mínima
encontrada foi de 35,8 psu.

Atendendo à bibliografia consultada, a Ria Formosa parece incluir-se maioritariamente em zonas de mar,
segundo a classificação NOAA, ou água euhalina segundo a classificação de Veneza, ou seja com uma
salinidade acima de 25psu ou acima de 30psu respetivamente.
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Assim, a análise de impactes efetuada pelo EIA, ao considerar que variações da salinidade entre 18 psu e 30
psu são normais no ecossistema, minimiza a magnitude dos impactes que decorrem das descargas para o
meio recetor e induz em erro a avaliação. No entanto, a qualidade e detalhe deste estudo permite
compreender como se comporta a massa de água originada pela ETAR, comportamento este bastante diverso
consoante a descarga seja efetuada para zonas de maior circulação, os canais principais, ou para as atuais
localizações. De acordo com o EIA verifica-se que, relativamente à salinidade, a minimização dos efeitos da
descarga ocorre quando se localizam estas junto dos canais principais que, pelo elevado volume de água que
transportam permitem uma maior diluição, ou seja, uma mais rápida reposição dos valores normais deste
parâmetro.

No entanto, quando se analisam os efeitos da descarga ao nível da contaminação bacteriológica verifica-se
que o efeito inverso, ou seja aumentar o tempo de individualização desta massa de água, é aquele que mais
interessa manter, pois os processos naturais de fotorreação vão garantir uma mais eficaz desinfeção do
sistema, e consequentemente reduzir a bioacumulação nos bivalves e outros organismos filtradores da fauna
bentónica.

A opção pelo tratamento com maior nível de desinfeção permitirá reduzir o risco de contaminação
bacteriológica para valores bastante baixos, importando ainda assim compreender os efeitos que o aumento
das descargas no ponto de descarga associado à ETAR de Faro Nascente terá no ecossistema. Neste sentido
deverá ser desenvolvido um programa de monitorização adequado que permita avaliar a evolução do
ecossistema nos anos subsequentes à entrada em funcionamento do projeto.

Avifauna
Atendendo às características do projeto e deste grupo faunístico, sempre se considerou fundamental avaliar
as alterações que poderão ocorrer nas populações de aves e como isso poderá influenciar a navegação aérea.
Se do ponto de vista da conservação da natureza as aves constituem um dos principais objetivos do Parque
Natural da Ria Formosa, também a segurança dos passageiros e das aeronaves tem sido um aspeto presente
na forma como se gere o espaço.

Relativamente às interações entre as atuais ETAR de lagunagem e as aves, pode-se afirmar sem qualquer
dúvida que estas áreas têm um grau de atratividade elevado, ainda que frequentemente pareçam funcionar
como um autêntico sumidouro ecológico (source-sink model) por causas não totalmente compreendidas (por
diversas vezes ocorreram elevadas mortalidades, principalmente de anatídeos, suspeitando-se de episódios de
botulismo).

O EIA apresenta uma caracterização sucinta das comunidades de aves que utilizam o espaço das ETAR, mas
não consegue analisar a problemática colocada pelo risco de colisões com aeronaves, e a forma como este se
relaciona com as alterações de funcionamento dos espaços presentemente ocupados com as duas ETAR
(Olhão Poente e Faro Nascente). Atendendo à importância deste tema, desde a PDA que foi solicitado que o
EIA avaliasse a situação, de forma a que fosse possível compreender como as eventuais alterações nos
comportamentos das populações de aves induzidas pelo projeto poderão afetar a segurança da navegação
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aérea. Neste âmbito, o EIA analisa a presente situação no que se refere à colisão de aves com aeronaves,

birdstrikes, e apresenta um quadro síntese com os resultados de quatro dias de amostragem nas ETAR de
Olhão Poente e de Faro Nascente (09/10.09.2011 e 26/27.11.2011).

Com base nos dados obtidos, o EIA faz uma avaliação do risco de colisão, sendo que o facto de terem sido
efetuadas apenas duas amostragens, com cerca de 80 dias de intervalo, condiciona substancialmente a
análise. Esta lacuna é apresentada no EIA quando refere a ausência de algumas espécies constantes nos
relatórios produzidos regularmente pela ANA S.A. sobre a ocorrência de birdstrikes no aeroporto de Faro.

O objetivo de compreender como as alterações de funcionamento das áreas afetas às atuais ETAR poderão
alterar o comportamento das aves, e consequente o risco de birdstrikes, não foi alcançado pelo EIA. No
entanto é feita uma afirmação, com a qual se concorda, relativamente à redução de atratividade destes
espaços, sendo verosímil que as aves passem a procurar outros espaços, incluindo áreas mais próximas do
aeroporto, e consequentemente possam ocorrer situações de aumento do risco. Efetivamente, atendendo a
que a área de habitats disponíveis para avifauna aquática é superior a 5000 hectares nas imediações do
aeroporto (raio de 13 km), independentemente de qual seja a variante do projeto que se considere, não se
prevê que este venha a provocar qualquer alteração significativa no número total de aves presentes ao longo
do ano. Qualquer alteração no habitat resultará apenas numa deslocação das aves para zonas limítrofes onde
existam condições adequadas.

Importa, no entanto, referir que a avaliação do nível de risco associado ao aeroporto de Faro é de muito baixo
risco, ainda que com um nível elevado de incidências. Ou seja, ocorre um número significativo de birdstrikes,
mas sem qualquer dano na aeronave associado. Tal situação adequa-se às espécies de aves que maior
número de registos apresentam nestas colisões, as andorinhas (Delichon urbica e Hirundo rustica). Estas
espécies caracterizam-se por uma reduzida massa corporal, menos de 20 gramas, o que as torna pouco
suscetíveis de causar qualquer dano numa aeronave.

Considerando o enquadramento das áreas em causa em termos de conservação da natureza – Parque
Natural, Sítio de Importância Comunitária, Zona de Proteção Especial, Sítio Ramsar e Important Bird Area, a
recuperação das áreas naturais onde no passado foram instaladas as infraestruturas que serão desativadas
com o atual projeto constitui uma obrigação. Conforme já referido anteriormente, a articulação com as
necessidades da segurança aeronáutica constitui também uma obrigação pelo que o projeto de execução terá
que dar o devido enquadramento a estes dois aspetos.

Os impactes que a desativação das atuais ETAR, e a construção de uma nova infra-estrutura produzirá,
resultarão principalmente da ocupação final que as áreas presentemente ocupadas terão. O projeto apresenta
assim os três Cenários alternativos já anteriormente referidos, ou sejam a substituição das atuais ETAR por
uma única localizada no local da ETAR de Faro Nascente (Cenário 1), a substituição por uma localizada no
local da ETAR de Olhão Poente (Cenário 2), e a substituição de ambas por duas novas infraestruturas
construídas nos locais das atuais (Cenário 3). Em qualquer destes cenários, as áreas atualmente ocupadas
apenas serão utilizadas em parte, devendo ficar mais de cerca de 70% da área sem ocupação, após o
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processo de desativação das atuais infraestruturas e construção da(s) nova(s) ETAR. Estando as áreas em
questão sujeitas aos diversos regimes legais de conservação da natureza, a proposta constante no EIA de
aterrar as atuais lagoas resultaria num agravamento dos impactes ambientais, que ocorreram nas fases de
construção e exploração das atuais ETAR, que não se coaduna com os objetivos ambientais que presidem à
gestão da Ria Formosa.

Assim, e face ao acima exposto e apesar de em fase de Projeto de Execução se poder aprofundar esta
avaliação, de forma a se concretizarem as medidas de minimização adequadas ao projeto a ser desenvolvido
considera-se a proposta apresentada no EIA como a mais favorável, ou seja a desativação total da ETAR de
Olhão Poente, desativação parcial (cerca de 70%) das lagoas da ETAR de Faro Nascente, e a construção de
uma nova ETAR ocupando parte da área (cerca de 30%) afeta à ETAR de Faro Nascente (com manutenção
do ponto de descarga no meio recetor já existente). Importará definir acima de tudo a forma de
renaturalização destas áreas. Esta renaturalização deverá considerar dois aspetos:
a conservação dos valores naturais da Ria Formosa, nomeadamente os habitats mais relevantes e a sua
flora e fauna características;
garantir que da execução dos projetos não resultará um aumento do risco de birdstrikes, seja pelo efeito
de atração das aves para novas áreas, seja pelo efeito de perturbação que as conduzirá à ocupação de
áreas de maior risco.

Importará aqui referir que devido ao carácter migratório da generalidade das espécies de aves em causa, não
são previsíveis alterações significativas do total dos efetivos presentes na Ria Formosa, mas apenas
deslocações entre diferentes áreas consoante as características ecológicas destas.

Relativamente à ETAR de Olhão Poente, cuja construção foi feita sobre uma antiga salina, considera-se que a
sua desativação deverá resultar na reposição desta situação, ou na recuperação de habitats naturais,
nomeadamente no agrupamento identificado no POPNRF composto pelos habitats 1150, 1310, 1320, 1410 e
1420. Esta situação deverá ser alvo de um projeto a submeter à aprovação do ICNF previamente ao RECAPE.
Com este processo de recuperação não é expectável um aumento do risco de birdstrikes, pois esta área
localiza-se a mais de 8,5 km do aeroporto, sendo que praticamente toda a margem lagunar entre esta e o
limite dos 13km (raio considerado critico pelas autoridades aeroportuárias em termos de gestão da avifauna),
encontra-se urbanizada. Desta forma, a maior probabilidade de ocorrerem deslocações das aves que se
encontram nas áreas vizinhas para esta área tenderá a afastar as aves do aeroporto.

Para a ETAR de Faro Nascente, por um lado devido à localização da mesma - as lagoas não confinam
diretamente com o corpo principal do sistema lagunar, a menor distância ao aeroporto e pelo facto de
continuar a haver disponibilidade de água doce, as opções que se colocam poderão ser diferentes. Caso se
opte por manter as lagoas remanescentes como áreas de água doce, seja para o reaproveitamento desta,
seja como habitat para a fauna, permanecerão como uma segunda área de zona palustre na área do PNRF,
para além da existente na zona da Quinta do Lago/Ribeira de S. Lourenço. Estas áreas não parecem
apresentar uma atratividade superior às áreas marinhas da Ria Formosa, constituindo contudo habitat
exclusivo para algumas espécies pouco abundantes de passeriformes, ciconiiformes e ralídeos. Dois objetivos
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deverão orientar qualquer projeto que se venha a equacionar – recuperar o valor natural da área e reduzir o
risco de colisões com aeronaves.

Das soluções apresentadas para o traçado das condutas, aquela que se localiza mais a norte será aquela que
menores impactes apresenta devido ao seu maior afastamento às zonas mais sensíveis do ecossistema
lagunar. No entanto as características desta componente resultam em impactes que normalmente ocorrem
apenas em fase de obra, ou durante a fase de exploração em situações de avarias. Desta forma considera-se
não haver impactes significativos decorrentes da sua localização, aceitando-se a Solução proposta no EIA, ou
seja a Solução B.

Face ao acima exposto, considera-se de extrema importância a construção do projeto em avaliação,
condicionado à:
Implementação dos seguintes Cenários/Soluções alternativas:
Cenário 1 – ETAR de Faro/Olhão no local da ETAR de Faro Nascente, mantendo o ponto de descarga
existente.
Solução B do Sistema Intercetor.
Solução de Tratamento – Solução 1 ou 2, a definir em RECAPE.
Garantia de um nível de desinfeção na descarga de 300 UCF coliformes fecais/100 ml.
Aprovação prévia ao REPCAPE, pelo ICNF do Projeto de reconversão das lagoas existentes nas ETAR de
Faro Nascente e de Olhão Poente. A reconversão das lagoas deve ter como objetivo a conservação dos
valores naturais e a devolução da área ao sistema natural, devendo-se evitar situações que aumentem o
risco de colisões de aves com aeronaves. Os projetos a apresentar deverão ser conclusivos acerca das
deslocações de aves que poderão resultar da sua implementação. Pretende-se proceder à recuperação
ambiental das áreas, mantendo o reduzido risco que caracteriza o aeroporto de Faro em termos de colisões
com aves.

A concretização do projeto permitirá não só garantir uma melhoria do tratamento dos efluentes, como permitirá
solucionar um conjunto de situações associados aos atuais sistemas. O redimensionamento das infraestruturas,
com ocupação de uma área significativamente menor permitirá devolver as áreas ao espaço natural, devendo
esta ação de renaturalização do espaço fazer parte do caderno de encargos da obra a apresentar em sede de
RECAPE, havendo a necessidade de aprovação prévia do referido projeto.

As medidas de minimização apresentadas no EIA são suficientes, com exceção da referente à questão das
áreas que deixarão de ser utilizadas e que deverão ser alvo do projeto anteriormente referido.

Considera-se que os planos de monitorização sugeridos pelo EIA são insuficientes devendo ser incorporados
no projeto os seguintes:
Plano de monitorização da fauna bentónica nas áreas que o EIA considera estarem sujeitas à influência
das descargas
Plano de monitorização das comunidades de aves sujeitas à influência do projeto. Este plano deverá
permitir acompanhar as variações das populações de aves na área do projeto, não apenas do ponto de
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vista da ecologia da área, como também numa perspetiva da segurança aeronáutica. Este plano de
monitorização deverá ser incluído no estudo de recuperação das áreas a apresentar previamente ao
RECAPE.

6.5 Solos, Uso do solo e Ordenamento do Território

Considera-se que a caracterização da situação atual se encontra bem estruturada, apresentando cartografia
representativa de cada um dos fatores em análise.

As duas ETAR localizam-se, atualmente, inteiramente em mancha de solos salinos, correspondendo a uma
área de 26,9 ha (Faro) e de 18,1 ha (Olhão). A restante área de intervenção do projeto (traçados das
condutas) insere-se na sua maioria em manchas de solos Salinos (e de Regossolos Psamíticos), atravessando
ainda manchas de solos Litólicos, Aluviossolos e solos mediterrâneos vermelhos, amarelos não calcários.

Em termos de ocupação do solo as ETAR de Faro Nascente (Sítio da Garganta) e de Olhão Poente (Torrejão),
estão localizadas numa parcela incluída na zona lagunar da Ria Formosa, sendo o acesso realizado por
caminhos de terra batida, perpendiculares à EN 125.

As áreas ocupadas pelas duas ETAR são áreas fortemente intervencionadas - na envolvente existem vias de
comunicação (Estrada Nacional e Linha Ferroviária do Algarve), habitações dispersas e terrenos
semiabandonados. Ao longo da área do projeto observam-se igualmente áreas alteradas pela ação humana,
apresentando reduzida ou nula cobertura vegetal, áreas urbanas com edificação dispersa mais ou menos
consolidada, caminhos de terra batida e alcatroados, a linha ferroviária e áreas agrícolas em atividade ou
abandonadas (incultos).

O Sistema Intercetor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão insere-se, tal como já referido, no
Parque Natural da Ria Formosa, bem como em áreas classificadas no âmbito da Rede Natura 2000.

Planos de Ordenamento do Território e Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade
Pública

De entre os Instrumentos de Ordenamento do Território pertinentes para as áreas em estudo incluem-se os
seguintes:
•

POPNRF - Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa.

•

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

•

Plano Sectorial da Rede Natura 2000.

•

PROT Algarve - Plano Regional do Ordenamento do Território do Algarve.

•

PDM - Planos Diretores Municipais dos concelhos de Faro e de Olhão.

Relativamente às servidões e restrições de utilidade pública que abrangem a área de estudo são:
•

Domínio Hídrico.
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•

Reserva Agrícola Nacional (RAN).

•

Reserva Ecológica Nacional (REN).

•

Área protegida - Parque Natural da Ria Formosa.

•

Servidão de proteção da rede ferroviária (Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de Novembro).

•

Servidão de proteção do Aeroporto de Faro (Decreto-Lei n.º 51/80, de 25 de Março).

•

Captações subterrâneas (públicas e privadas), segundo informação disponibilizada pela ARH
(2011), e o risco de inundação na área considerando a carta de risco de inundação (POPNRF,
2004).

Do ponto de vista do ordenamento do território e das condicionantes, não existem diferenças entre os
Cenários propostos, isto é, os locais de implantação das ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente são
abrangidos pelas mesmas classes de espaço dos diferentes instrumentos de gestão do território, bem como
pelas mesmas servidões e restrições de utilidade pública. O mesmo acontece para os locais de descarga do
efluente final tratado e para a localização do eventual sistema intercetor. Porém, a ETAR de Faro Nascente
(Cenário 1) abrange uma maior área (26,9 ha) e a Solução A, para o traçado do sistema intercetor, uma
maior extensão (5 040 m) sobre as condicionantes identificadas.

Ambas as ETAR encontram-se incluídas em área de Reserva Ecológica Nacional, de acordo com as Cartas da
Reserva Ecológica Nacional (REN) de Faro e Olhão.

A área de projeto a sul da linha de caminho-de-ferro desenvolve-se integralmente em área de REN (PDM
Olhão e de Faro) – Área do Parque Natural da Ria Formosa, integrando ainda uma faixa de proteção à Laguna
(área paralela ao km 344,400 e km 345,700) (PDM Faro).

A área de projeto a Norte da linha de caminho-de-ferro não se encontra integrada em áreas de REN (PDM
Faro e de Olhão).

Assim, segundo as cartas da REN dos concelhos de Faro e Olhão, a área de intervenção do projeto é
abrangida pelas seguintes tipologias de REN: área do Parque Natural da Ria Formosa, Laguna, Faixa de

Proteção à Laguna, Zonas Ameaçadas pelas Cheias e Áreas de Infiltração Máxima.
No que se refere a usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, o Anexo II do Regime Jurídico da REN
(Decreto-lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto) estabelece no ponto II – Infraestruturas, alínea d) Infraestruturas de abastecimento de água de

drenagem e tratamento de águas residuais e de gestão de efluentes, incluindo estações elevatórias, ETA,
ETAR, reservatórios e plataformas de bombagem, que as infraestruturas de tratamento de águas residuais
são interditas na tipologia Laguna (Águas de Transição) e que na tipologia Faixa de Proteção à Laguna (Faixa
de Proteção das Águas de Transição) só são admitidas as redes, excluindo as ETAR. Também conforme
decorre da subalínea ii) da alínea d) do ponto II do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, a
instalação de ETAR não pode ser admitida na tipologia Zonas Ameaçadas pelas Cheias.
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No entanto, ao abrigo do n.º 3 do art.º 21.º do mesmo regime jurídico, tratando-se de uma estrutura pública,
a impossibilidade da sua concretização no quadro de usos e ações compatíveis em áreas de REN poderá ser
solucionada, no caso de o procedimento de AIA em curso vir a ser concluído com declaração de impacte
ambiental favorável ou condicionalmente favorável.

Considera-se que foram devidamente avaliados os impactes sobre o solo, uso do solo e ordenamento do
território, encontrando-se bem sistematizada a informação acerca destes fatores. Refira-se a título de
exemplo, o estudo comparativo, relativamente aos vários cenários em função dos IGT em presença (Quadro
6.11-1 do EIA – Plano de Ordenamento do Território e classes de espaço afetados).

O estudo determina que no fator ambiental solos e ocupação do solo, e considerando o espaço disponível
para a instalação da futura ETAR Faro/Olhão, que ambos os locais não apresentam qualquer limitação de
espaço, sendo a área prevista para o projeto inferior a qualquer uma das áreas disponíveis (Cenário 1 – ETAR
de Faro Nascente: 26,9 ha e Cenário 2 – ETAR de Olhão Poente: 18,1 ha).

O impacte será maior se se optar pelo Cenário 3 (ETAR Faro Nascente/Olhão Poente), pois terá uma
ocupação total de dois locais.

Considerando as áreas a intervencionar e o tipo de solo (permeável) presente na área, o impacte do traçado
do sistema intercetor, será menos significativo na Solução B por ter uma menor extensão. Porém, no Cenário
3 (ETAR Faro Nascente/Olhão Poente) não haverá construção de sistema intercetor mantendo-se o atual.

Relativamente à localização do traçado ambas as soluções desenvolvem-se ao longo de infraestruturas
(sobretudo rodoviárias) já estabelecidas e muito próximas a salinas. Porém, a solução B é menos extensa e
não intercepta as infraestruturas presentes (EN125, CM1320 e linha de caminho-de-ferro) surgindo
paralelamente à linha de caminho-de-ferro. Contudo, esta solução estando muito próximo das salinas dificulta
o acesso às infraestruturas tanto para a sua construção em fase de obra como para a sua manutenção em
fase de exploração.

De acordo com as condicionantes identificadas, ao nível do ordenamento do território a ETAR e sistema
intercetor localizam-se em área sensível, com diversas condicionantes, embora seja, atualmente, e no caso
das ETAR, ocupada por uma infraestrutura de tratamento de águas residuais. Os impactes daí resultantes
serão negativos, diretos, certos, permanentes e significativos, durante a fase de construção, sobretudo ao
nível da REN, RAN e Rede Natura 2000, sobretudo na Solução B. A Solução A, apresenta impactes mais
significativos ao nível das servidões ferroviárias e rodoviárias.

Na fase de exploração não são expectáveis impactes ao nível do ordenamento do território, tendo em conta o
cumprimento das medidas de minimização.
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Comparação das Alternativas

Fonte: EIA
Para o sistema intercetor os traçados da Solução A e da Solução B apresentam um conjunto de diferenças.
Apesar da Solução B ocupar uma menor extensão (4 250 m) atravessa em toda a sua extensão áreas de Rede
Natura 2000, de REN e área de PNRF. Porém, a Solução A, ocupando uma menor área nas classes
identificadas, atravessa ainda áreas de RAN e cruza em dois pontos a linha de caminho-de-ferro e a EN 125.

Segundo o EIA, a alternativa de localização com menor impacte no ordenamento do território é o Cenário 2
(ETAR Olhão Poente) e a Solução A. No uso do solo o Cenário 3 é o mais favorável porque não prevê a
construção do sistema intercetor, apenas requalificação do existente.

Foram avaliados os impactes cumulativos derivados da existência da infraestrutura ETAR em associação com
alguns projetos previstos para a envolvente, como o Hotel Rural Flor de Sal, a menos de 1 km da ETAR Faro,
a Ecovia do Litoral Algarvio - troço Olhão, bem como avaliados impactes desta ETAR com as já existentes nas
imediações.

Foram, ainda, identificados potenciais efeitos no que se refere à ocupação do solo e alteração da paisagem;
tráfego e ruído; alteração da recarga dos aquíferos; pressão sobre o meio recetor e infraestruturas; e
aumento previsível de perturbação sobre a avifauna.
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No geral, os efeitos são limitados e minimizáveis com medidas adequadas.

Considera-se que as Medidas de Minimização apresentadas, e desde que devidamente implementadas
permitirão reduzir a intensidade dos impactes identificados, sobretudo durante a fase de construção.

Ao abrigo do regime jurídico da REN e uma vez que se trata de uma infraestrutura pública, sujeita a avaliação
de impacte ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale
ao reconhecimento do interesse público da ação (n.º 3 do art.º 21º).

Considera-se que o EIA se encontra bem elaborado, nas suas diferentes fases, tendo identificado os impactes
e proposto medidas de minimização e compensação no solo, uso do solo e ordenamento do território.

Relativamente ao Ordenamento do Território, Uso do Solo e Servidões, verifica-se que o projeto origina
alterações ao uso atual do solo, e abrange áreas sensíveis e servidões e restrições de utilidade pública, pelo
que se considera que o impacte sobre o ordenamento do território é negativo, direto e significativo.

Considera-se que deveria ser avaliada, aquando da elaboração do Projeto de Execução do traçado do
intercetor, a possibilidade de se integrar a ecovia, viabilizando assim, a concretização de um troço em falta,
bastante importante para a relação entre as cidades de Faro e Olhão.

Segundo o EIA, a alternativa de localização com menor impacte no ordenamento do território é o Cenário 2
(ETAR Olhão Poente) e a Solução A.

No âmbito, exclusivamente, da socioeconomia salienta-se que se concorda com a opção proposta no EIA, do
Cenario1 e da Solução B.

No entanto, da apreciação do EIA, na sua globalidade, e dos elementos adicionais apresentados pelo
proponente, considera-se ser de emitir parecer favorável ao Cenário 1 (ETAR de Faro Nascente), Solução A
(afeta menos áreas de servidões) com tratamento em média carga ao EIA, condicionado à implementação das
medidas de minimização e planos de monitorização apresentados no EIA.

6.6. Qualidade do Ar

No que se refere a este fator, considera-se que a avaliação de impactes foi a adequada nomeadamente
quanto aos odores, fator que se considerou preocupante no funcionamento da ETAR, face à proximidade de
povoações.

O impacte negativo decorrente da dispersão de odores será, certamente, minimizado pelo facto do estudo
contemplar o confinamento das etapas de tratamento mais problemáticas do ponto de vista da emissão de
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odores e o tratamento do respetivo ar viciado, bem como a instalação de uma cortina arbórea no perímetro
das ETAR.

Decorrente da atividade da ETAR poderá ocorrer impacte negativo resultante das concentrações de H2S
afetando a segurança do pessoal de exploração e os problemas de corrosão nos espaços confinados. Porém
este impacte será minimizado, na fase de exploração, pois os caudais de ar a extrair foram estabelecidos em
função dos volumes das zonas a desodorizar e do número de renovações por hora. A extração de ar será
efetuada diretamente dos órgãos e equipamentos confinados.

Por forma a minimizar o impacte, os sistemas de desodorização a instalar terão de garantir as seguintes
concentrações à saída:
Sulfureto de Hidrogénio – 0,1 mg/Nm3.
Mercaptanos – 0,07 mg/Nm3.
Aminas Voláteis – 0,3 mg/Nm3.
Amoníaco – 1mg/Nm3.

Em termos de comparação de alternativas concorda-se com o mencionado no EIA. A dispersão de odores
tendo em conta o regime de ventos predominantes, preferencialmente, de Oeste e de Noroeste, contribui
para a sua dispersão para a cidade de Olhão, levando a um impacte negativo mais significativo no Cenários 2
(ETAR Olhão Poente) e 3 (ETAR Faro Nascente/Olhão Poente). Quanto ao incómodo nas populações vizinhas
provocado pelo provável odor da ETAR, o Cenário 2 (ETAR Olhão Poente) localiza-se mais próximo do recetor
sensível identificado (80 metros), sendo o impacte negativo mais significativo.

Relativamente à desodorização de espaços confinados, por forma a limitar e controlar a emissão de cheiros na
ETAR, prevê-se a ventilação, extração e tratamento do ar poluído nos locais e órgãos em ambas as soluções
de tratamento (Solução 1 e 2).

A alternativa de localização com menor impacte na qualidade do ar é o Cenário 1, Solução B e Solução 1 ou 2
de tratamento.

As medidas de minimização a implementar quer na fase de construção, quer na fase de exploração da ETAR
são adequadas. O plano de monitorização apresentado para a fase de exploração está de acordo com o tipo
de atividade e parâmetros a avaliar.

6.7 Ruído

Para a caracterização da envolvente acústica foram efetuadas medições em dois recetores sensíveis
identificados na proximidade das ETAR existentes. O recetor sensível (habitação) mais próximo localiza-se a
cerca de 250 m da ETAR de Faro Nascente e a 80 m na ETAR de Olhão Poente.
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De salientar que a área envolvente da ETAR de Faro Nascente é ocupada por áreas essencialmente agrícolas
e incultos (áreas abandonadas, de pousio ou de pastagens), com a presença de uma reduzida área de
culturas anuais a noroeste, a este confronta com caminho municipal, e a oeste de referir a existência de
pisciculturas extensivas e salinas. Em termos de ocupação humana, na envolvência da ETAR de Faro Nascente
verifica-se a existência de uma exploração agropecuária e a presença de habitações dispersas (a este). A área
envolvente da ETAR de Olhão Poente, a norte confronta com a linha de caminho de ferrovia do Algarve e a
oeste com áreas essencialmente agrícolas e incultos e ainda uma reduzida área com culturas anuais. De
referir ainda na envolvente a existência de pisciculturas e salinas e de áreas de sapal.

Os locais onde se localizam estes recetores não se encontram classificadas em termos acústicos de acordo
com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007 de 1 de agosto.

Para o critério da exposição máxima, as medições efetuadas permitiram considerar que junto aos pontos
avaliados são cumpridos os respetivos valores limites fixados no artigo 1º do referido diploma para o
indicador Lden e Ln definidos para as zonas sensíveis na proximidade de GTI existente.

Quanto ao critério de incomodidade as medições efetuadas permitiram concluir que o ruído particular da
atividade não excede o valor estipulado na legislação em vigor (artigo 13º, alínea 1 – b)).

Relativamente aos impactes considera-se que será durante a fase de construção (incluindo a desativação da
ETAR existente) que irão ocorrer os principais impactes negativos neste fator ambiental. Estes serão
resultantes das atividades de movimentação de terras, construção da plataforma e das estruturas, circulação
de veículos pesados e funcionamento de maquinaria, com impactes negativos na qualidade de vida dos
recetores sensíveis próximos, durante esta fase que terá uma duração estimada de cerca de 18 meses.

Na fase de exploração são esperados impactes ao nível do ruído através da circulação de veículos pesados e o
funcionamento de equipamentos da ETAR. Consideraram-se estes impactes negativos, diretos, certos,
permanentes mas sem significado.

Em termos de comparação de alternativas o Cenário 1 apresenta menores níveis de ruído e localiza-se mais
distante do ponto recetor identificado (250 metros). Relativamente à localização do traçado ambas as
Soluções (A e B) se localizam a cerca de 11 m do recetor sensível identificado perto da ETAR Faro Nascente
(Cenário 1). Este impacte é negativo e mais significativo durante a fase de construção.

A alternativa de localização com menor impacte no ruído é o Cenário 1 (ETAR Faro Nascente) e a Solução B.

6.8 Socioeconomia

As atuais condições de funcionamento da ETAR de Faro Nascente e da ETAR de Olhão Poente, consideradas
deficitárias ao nível da componente microbiológica, não permitindo assegurar o cumprimento normativo de
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descargas referente à qualidade exigida das águas conquícolas, podem prejudicar seriamente a produção de
molúsculos bivalves e de espécies piscícolas com reflexos gravosos em termos socioeconómicos para a região.

Desta forma, considera-se que a concretização deste projeto será estratégica para a melhoria da qualidade da
água, beneficiando todos os ecossistemas da ria, com especial destaque para os molúsculos bivalves o que
terá um impacte muito positivo com reflexos diretos e imediatos na melhoria da qualidade da água, com
efeitos diretos na proteção dos ecossistemas e consequentemente no desenvolvimento das atividades
económicas de produção de bivalves, pisciculturas e nas atividades marítimo/turísticas.

Concorda-se com a opção proposta no EIA, em termos de seleção de alternativas, Cenário 1 e Solução B de
transporte.

Para a fase de Projeto de Execução deve ser avaliada, para o sistema de transporte de águas residuais, a
possibilidade de se integrar a ecovia, viabilizando assim, a concretização de um troço em falta, bastante
importante para a relação entre as cidades de Faro a Olhão.

6.9 Património

No que se refere ao Património Cultural, os trabalhos de caracterização envolveram a definição da Área de
Estudo (AE) que integra a Área de Incidência (AI) direta e indireta do projeto nas suas várias configurações e
uma Zona de Enquadramento (ZE), correspondendo esta última ao corredor de 400 m centrado no eixo das
condutas de transporte dos efluentes e a AI a um corredor com 100 m.

Foi efetuada a pesquisa documental e bibliográfica referente à AE e a prospeção sistemática da AI das
Soluções A e B. A área a sul, parte da Solução A e toda a Solução B, corresponde a sapal ocupado por salinas,
terrenos agrícolas e algumas casas em área delimitada pela linha férrea, sendo a visibilidade do solo na
generalidade reduzida. A norte, a maior parte da Solução A, corresponde sobretudo a terrenos agrícolas
sendo a visibilidade do solo média a nula.

As 17 ocorrências patrimoniais identificadas foram caracterizadas através de ficha individual e representadas
cartograficamente. Através da pesquisa documental e nomeadamente das bases de dados da DGPC foram
identificadas cinco ocorrências patrimoniais na AE, três arqueológicas e duas de património etnológico
construído, localizando-se três destas na AI (Oc. 1 e Oc. 2 na Solução A e Oc. 3 comum às duas) e duas na
ZE do Projeto (Oc. 4 e 5). Destaca o EIA na AI o Moinho do Caliços (Oc. 3, moinho de maré) elemento
etnográfico referenciado no PDM de Olhão, sendo de referir, na AE, a Oc. 4, Antigo Posto Fiscal, vestígios
arqueológicos romanos diversos, e a Oc. 5, villa romana de Torrejão Velho (CNS 6251), cuja área de
dispersão de materiais no entanto não foi delimitada na cartografia. Os trabalhos de campo não permitiram
identificar mais nenhuma ocorrência arqueológica mas foram inventariadas doze novas ocorrências de âmbito
arquitetónico e/ou etnológico situadas na AI do Projeto, localizando-se oito na solução A (Oc. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 13), uma na solução B (Oc. 17) sendo três comuns às duas soluções (Oc. 14, 15 e 16).
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Relativamente à avaliação de impactes, para além de ter em consideração a localização face às componentes
de projeto, o EIA considera para a fase de obra as várias ações eventualmente impactantes como a abertura
de valas para instalação da conduta e as áreas de empréstimo ou depósito de terras, a que se devem
acrescentar as instalações a construir e os acessos. Não identifica impactes associados à fase de exploração e
de desativação, no entanto esta questão poderá ser melhor concretizada em fase de RECAPE.

Na generalidade, o EIA considera nesta fase os impactes relativamente à maioria das ocorrências para a fase
de construção como indeterminados, e para três destas ocorrências (Oc. 2, Oc. 14 e Oc. 16) como não
identificados, mencionando que “não se prevê a demolição de património construído (poços, casas, tanques,

outros)”. Assim só identifica um impacte direto negativo, de magnitude reduzida, significativo, permanente e
certo, relativamente, a Salgados do Fialho, estruturas hidráulicas, localizada na AI, da Solução B.

O EIA refere que não foram identificadas, nesta fase, situações de incompatibilidade com o projeto,
reconhecendo possíveis impactes nas ocorrências situadas na AI, considerando os impactes de reduzida
magnitude e minimizáveis. Sublinha ainda que relativamente às Oc. 4 e 5 localizadas na ZE, não foram
identificados impactes.

Relativamente às medidas de minimização o EIA prevê medidas para a fase de elaboração do Projeto de
Execução, sobretudo a preparação da carta de condicionantes patrimoniais para integração no Caderno de
Encargos, localização alternativa do projeto relativamente à Oc. 17 e o registo documental das Oc. 14, 16 e
17.

Para a fase de construção preconiza-se o acompanhamento arqueológico da generalidade das ocorrências, a
sinalização das Oc. 14, 16 e 17, e de novo o registo documental das Oc. 14, 16 e 17.

Concorda-se na generalidade com as medidas de minimização preconizadas, no entanto considera-se que o
registo documental das Oc. 14, 16 e 17 poderá ser efetuado num único momento e na fase anterior ao início
da obra.

Dada a localização da AI do projeto numa zona de interface entre o meio terrestre e aquático e de acordo
com a proposta metodológica da PDA, considera-se que para a fase de elaboração do Projeto de Execução
deverá ser efetuada a caracterização dessas zonas por arqueólogo especializado na vertente náutica e
subaquática.

As medidas preconizadas merecem assim alguns ajustes na sua redação e faseamento.

Análise de Alternativas
Tendo em consideração a situação atual o EIA considera a Solução A como a menos impactante, não
inviabilizando no entanto a Solução B. Refira-se que ambas as soluções apresentam potenciais riscos
associados a património arqueológico eventualmente desconhecido. No entanto, a área mais interior onde se
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desenvolve a Solução A, afigura-se como aquela que reúne melhores condições para assentamentos humanos
pelo que terá maior potencial para eventuais achados inéditos.

Os impactes gerados por este empreendimento deverão ser genericamente minimizáveis uma vez cumpridas
as medidas de minimização que seguidamente se enunciam (Soluções A e B):
A) Fase de Elaboração do Projeto de Execução/RECAPE:
Medidas Gerais
PAT 1. Na fase de elaboração do Projeto de Execução dever-se-á proceder à caracterização da zona de
interface entre o meio terrestre e aquático por arqueólogo especializado na vertente náutica e subaquática,
que deverá avaliar os impactes e propor as respectivas medidas de minimização.
PAT 2. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não houver
possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos respetivos componentes, a
destruição total ou parcial de uma ocorrência patrimonial deverá ser assumida no RECAPE como inevitável.
PAT 3. No RECAPE deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da
totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e
etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios
arqueológicos, através da sua escavação integral.
PAT 4. Na Carta de Condicionantes que integrará o Caderno de Encargos da Obra, deverá ser interdita a
instalação de estaleiros, novos acessos à obra e áreas de empréstimo e de depósito de inertes, em locais a
menos de 50m das ocorrências patrimoniais; Deverá ainda ser distribuída a todos os empreiteiros e
subempreiteiros.
PAT 5. O RECAPE deverá prever que as ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso
do Acompanhamento Arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor
patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou
serem salvaguardadas pelo registo.
PAT. 6. O RECAPE deverá prever se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios
arqueológico, que a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à
tutela a essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a implementar.
PAT 7. Deverão ser incluídas no Caderno de Encargos da Obra todas as medidas referentes ao Património.
Medidas Específicas
PAT 8. Em caso de afetação total ou parcial das Oc. 14, 16 e 17, para além do registo, deverá ficar previsto o
ajuste, mesmo que pontual, das componentes de projeto de forma a evitar a sua afetação direta.

B) Fase Prévia à obra
Medidas Gerais
PAT 9. Antes do início da obra deverá ser realizada a prospeção arqueológica sistemática das novas
acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras ou outras componentes
de projeto, caso anteriormente não tenham sido prospetadas, e de acordo com os resultados obtidos,
poderão vir ainda a ser condicionadas.
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PAT 10. Antes do início da obra deverão ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais situadas
a menos de 50 m da frente de obra; caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de
25m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis.
Medidas Específicas
PAT 11. Antes do início da obra deverá efetuar-se o registo fotográfico das ocorrências patrimoniais das Oc.
14, 16 e 17, e proceder-se à respetiva sinalização e vedação, de forma a evitar quaisquer afetações durante a
fase de obra.

C) Fase de Obra
Medidas gerais
PAT. 12. Deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes),
desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação; o
acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a
decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.
PAT. 13. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a adoção de medidas
de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).
Medidas específicas
PAT 14. Acompanhamento arqueológico permanente das Oc. 14, 16 e 17, devendo efetuar-se a monitorização
do estado de conservação destas ocorrências, que será documentado fotograficamente.

D) Fase de Exploração
Medidas Gerais
PAT 15. Na fase de exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra,
deverá ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionantes atualizada.

6.10 Paisagem

A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. O EIA apresenta esta caracterização com base nos
estudos apresentados no Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, que considera as
seguintes unidades:
Áreas agrícolas com baixa densidade de edificação: Área dominada por uso agrícola, atual ou pretérito,
incluindo alguns pequenos núcleos de armazenagem ou agroindustriais, bem como alguns equipamentos.
Pisciculturas e salinas: Áreas anteriormente ocupadas por sapal, entretanto convertidas em salinas, pela
construção de motas, que permitem o controle das entradas e saídas das águas salinas (ou salobras).
Algumas destas salinas foram convertidas em pisciculturas, outras foram abandonadas, observando-se aí
a recuperação da vegetação de sapal.
Área intertidal: Áreas de muito elevado valor cénico e natural, inundadas diariamente pelas marés,
ocupadas por comunidades vegetais de sapal.
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Áreas de povoamento disperso alinhado: Áreas de edificação disposta ao longo das rodovias, com uso
agrícola associado.
Áreas urbano-industriais: Espaço de áreas habitacionais, de equipamentos, infraestruturas e áreas
industriais.

A ETAR de Faro Nascente localiza-se em “Áreas agrícolas com baixa densidade de edificação”; a ETAR de
Olhão Poente em “Pisciculturas e Salinas”; as condutas atravessam as várias tipologias descritas.

Sintetizando, a área analisada abrange uma transição entre um sistema terrestre e um sistema fortemente
marcado pela influência do mar, com implicações diretas nas tipologias de paisagem presentes. O sistema
terrestre apresenta características mistas entre urbano e rural - uma vez que se trata de uma área de carácter
rural mas com muitos elementos claramente urbanos, pela proximidade das cidades de Faro e Olhão.
Contrasta fortemente com toda a zona sob influência direta das marés, onde os elementos dominantes são
todos dependentes da inundação diária por águas salinas: sapal, salinas, pisciculturas, esteiros.

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros:
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, a área de estudo
define-se da seguinte forma:
No que respeita à Qualidade Visual da Paisagem, esta é uma zona de contacto entre duas tipologias muito
distintas: a zona terrestre apresenta uma qualidade cénica média a baixa, consequência da “invasão” do
espaço rural por elementos de tipo urbano e industrial que aqui adquirem um carácter degradativo; por
outro lado, as áreas de sapal apresentam qualidade cénica muito elevada. A zona intermédia de salinas e
pisciculturas corresponde a uma tipologia de sistema intertidal antropizado, com qualidade cénica média a
elevada.
A Capacidade de Absorção é genericamente baixa na área estudada, consequência do relevo essencialmente plano - e da proximidade de habitações e vias de comunicação.
A Sensibilidade Visual da área de estudo é globalmente elevada, devido à baixa capacidade de absorção
visual e à elevada qualidade cénica em presença.

Pelas suas características, o projeto em análise será genericamente pouco impactante na paisagem, uma vez
que parte das estruturas que o compõem são enterradas. E ainda porque parte das estruturas à superfície,
nomeadamente as lagoas, não se elevam no terreno e mimetizam parcialmente a paisagem local envolvente.
Assim, a maioria dos impactes previstos ocorrerão durante a fase de construção, durante a instalação das
infraestruturas, e são de carácter temporário.

No entanto, o local onde se prevê a instalação destas estruturas integra-se numa zona de elevada
sensibilidade, pelo que uma análise cuidadosa dos impactes previstos é fundamental, de modo a sustentar a
minimização da sua ocorrência.

São expectáveis os seguintes impactes:
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Durante a fase de construção
Instalação de estaleiros e parques de material: desconhece-se ainda a sua dimensão e localização, não
sendo por isso possível avaliar com rigor os impactes decorrentes da instalação e funcionamento destas
zonas de apoio à obra; estima-se que o impacte desta ação será negativo, direto, temporário, reversível,
certo, local, de magnitude média e significativo.
Presença e movimentação de maquinaria: esta ação, nomeadamente a circulação e o estacionamento dos
camiões de transporte de materiais, terá um impacte negativo pouco significativo e de baixa magnitude
na paisagem. Durante toda a fase de construção verificar-se-ão impactes visuais negativos decorrentes da
movimentação de tal maquinaria. Este será um impacte negativo, direto, temporário, reversível, certo,
local, de baixa magnitude e significância.
Alteração do relevo, devido à movimentação de terras, em particular para terraplanagens: ainda que a
implementação do projeto em análise implique a movimentação de um volume de terras considerável, não
se prevê uma modificação significativa do relevo (pelo menos na parte emersa, com impacte na
paisagem). Assim, prevê-se que esta ação terá um impacte negativo, direto, permanente, certo, local, de
magnitude reduzida e pouco significativo.
Desmatação, limpeza e decapagem do terreno na área do sistema intercetor: impacte negativo, direto,
permanente (no caso de se tratar de vegetação arbórea), certo, local, de magnitude média a reduzida e
pouco significativo.
Trabalhos de construção civil e instalação de equipamentos: terão um impacte visual negativo decorrente
dos trabalhos a executar, significativo pela proximidade de observadores e de baixa magnitude. O impacte
previsto, ao nível da alteração das unidades de paisagem, é nulo. Globalmente, este será um impacte
temporário e irreversível, de dimensão local.
Desativação (total ou parcial) das ETAR existentes: impacte paisagístico negativo, direto, temporário,
certo, local, de magnitude reduzida e pouco significativo.
Implementação do Projeto de Integração e Recuperação Paisagística: esta ação terá um impacte visual
negativo e de baixa significância decorrente dos trabalhos a executar; no entanto, se o PIRP a
implementar for elaborado tendo em consideração as medidas e recomendações efetuadas, a sua
implementação resultará num impacte positivo significativo.

Durante a fase de exploração
Durante esta fase, os impactes do projeto decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença das
infraestruturas introduzem no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem as
mesmas, nomeadamente a partir de aglomerados populacionais e vias de comunicação.

Como referido anteriormente, o projeto em análise, nomeadamente a presença da ETAR, será genericamente
pouco impactante porque parte das estruturas que o compõem são enterradas e parte das estruturas à
superfície, nomeadamente as lagoas, não se elevam no terreno e mimetizam parcialmente a paisagem local
envolvente. No entanto, as infraestruturas com desenvolvimento vertical - nomeadamente a estação elevatória
- terão impactes cénicos significativos. Atente-se ainda ao facto de que o local onde se prevê a instalação
destas estruturas apresenta elevada sensibilidade. Assim, prevê-se que esta ação tenha um impacte negativo,
direto, permanente, certo, local, significativo e de magnitude média a reduzida.
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Em termos de comparação de alternativas e não se conhecendo nesta fase do projeto a altura das estruturas
a construir, nomeadamente das estações elevatórias, os elementos disponíveis permitem considerar o Cenário
1 e a Solução B as menos impactantes.

Medidas de Minimização
De modo a minimizar os impactes na paisagem decorrentes da implementação do projeto em análise deverão
ser implementadas as medidas preventivas e de minimização de impactes que se seguem:
Os estaleiros devem obrigatoriamente ser localizados em áreas de baixa sensibilidade, em zona terrestre e
sem qualquer influência das marés, preferencialmente em áreas já perturbadas.
No que respeita à instalação e atividade dos estaleiros necessários às construções, após conclusão das
sucessivas fases de execução da obra, devem ser desmanteladas e removidas todas as suas estruturas
provisórias de apoio, e as zonas de manobras de máquinas devem ser convenientemente recuperadas.
Todas as áreas afetas à obra que serão alvo de movimentos de terra deverão obrigatoriamente ser alvo
de prévia decapagem da terra viva, devendo esta ser convenientemente armazenada de modo a ser
utilizada posteriormente, aquando da tarefa de modelação do terreno, no âmbito da implementação do
projeto de recuperação e integração paisagística.
Quanto à execução das condutas, todas as áreas afetadas por esta ação devem, depois de terminada a
obra, ser objeto de reposição paisagística, através da adoção de medidas que garantam a recuperação
dos espaços degradados, promovendo o restabelecimento da vegetação natural. Assim, deverá procederse à remoção de todos os materiais impermeabilizantes depositados nos solos e de todos os entulhos,
deixando-se o terreno limpo de modo a que a vegetação natural possa recuperar.
Deverá ser elaborado um Projeto de Recuperação e Integração Paisagística para as áreas afetadas direta
ou indiretamente pela obra, que deverá ser apresentado e aprovado em fase de RECAPE. Este projeto
deverá contemplar a adequada modelação do terreno (incluindo, no final, aplicação e espalhamento de
terra vegetal), se aplicável, por forma a que as áreas intervencionadas apresentem uma morfologia
harmoniosa com o relevo da envolvente, bem como o adequado tratamento vegetal das mesmas. Este
projeto será implementado no final da fase de construção da obra. Deverá atender às seguintes
recomendações:
Os volumes a criar deverão ser integrados na paisagem com recurso a plantação de uma cortina
de vegetação cuja composição deverá ser adequada às dimensões das estruturas a enquadrar.
Só deverão ser usadas árvores ou arbustos de grande porte pontualmente, na envolvente de
edifícios com mais de 6 m de altura, caso existam. Nas restantes situações deverá recorrer-se a
espécies arbustivas, semelhantes às existentes na área.
Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão ser usadas
espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território
nacional. Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas
condições fitossanitárias. Deverão ser privilegiadas as espécies da flora local.
Todas as plantas autóctones usadas nas plantações ou estacarias deverão obrigatoriamente
provir de populações autóctones da área biogeográfica em presença. Assim, quer estacas,
mesmo que enraizadas em viveiro, quer plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter
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origem local. Deverá ser garantido que não serão usadas plantas de origem geográfica incerta ou
o uso de variedades ou clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação
genética das populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos.

Os impactes do projeto em estudo decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença permanente
das infraestruturas previstas introduzem no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se
apresentarem, constituindo-se os elementos mais próximos de habitações como aqueles que induzirão um
impacte mais elevado.

O EIA em análise foi realizado numa fase em que o projeto do Sistema Intercetor e de Tratamento de Águas
Residuais está ainda pouco desenvolvido, pelo que existe um grau de incerteza elevado associado à estimativa
de impactes que é possível realizar. Assim, é fundamental que o RECAPE apresente informação detalhada
acerca da solução final escolhida, de modo a ser possível identificar e minimizar eventuais impactes que então
se detetem.

Assim, e tendo em consideração o atrás exposto, o parecer no que respeita ao descritor paisagem é favorável
ao Cenário 1 Solução B, condicionado à apresentação de informação mais detalhada e fundamentada acerca
do projeto em RECAPE, devendo ser respeitadas as medidas mitigadoras propostas neste documento, assim
como outras que venham a ser identificadas posteriormente.
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7. PARECERES EXTERNOS

No âmbito da solicitação de pareceres a entidades externas, apresenta-se um resumo dos principais aspetos
mencionados pelas entidades que até à data remeteram os seus Pareceres (DRE/Algarve, DGADR, DGRM e
Ana – Aeroportos de Portugal), os quais foram tidos em consideração no âmbito da apreciação dos vários
fatores ambientais.

DRE Algarve
Não é feita referência à Servidão da Rede de Distribuição de Gás Natural entre Faro e Olhão. Esta Rede está
implantada a sul da linha do caminho-de-ferro, tal como a solução considerada mais vantajosa para a
implantação das condutas do projeto. Não é feita referência à localização de estabelecimento(s) industrial(ais)
dentro dos estaleiros da obra, nomeadamente “Central de Betão Pronto”, de modo a que possa(m) ser objeto
de legalização face à classe de espaços onde se localizará(ão)

DGADR
A localização do projeto não interfere com estudos, projetos ou ações do âmbito das suas competências
diretas.

DGRM
Considera que foram equacionados e acautelados vários cenários, relativamente às medidas preventivas a
implementar, de modo a não provocar alterações significativas ao nível da qualidade da água que afetará a
produção de bivalves na Ria Formosa, nomeadamente nos Concelhos de Faro e Olhão, onde existem cerca de
1100 viveiros de moluscos bivalves ativos e oito aquiculturas em tanques, ativas. Consideram que o projeto
reúne condições para ser aprovado.

ANA – Aeroportos de Portugal
1. As áreas do projeto estão abrangidas pela Servidão de Proteção do Aeroporto de Faro. Segundo a

International Civil Aviation Organization (ICAO), é de crucial importância a gestão cuidadosa da avifauna na
área contida por um círculo com raio de 13 km de distância em redor de cada aeroporto, de forma a garantir
a respetiva segurança aeronáutica. A determinação desta distância de segurança é baseada na premissa de
que 99% das ocorrências de colisões de aeronaves com aves ocorrem nesta zona, abaixo dos 600 m, espaço
em que as aeronaves iniciam a descida para a pista numa aproximação normal. À luz das recomendações
internacionais (ICAO, International Birdstrike Committe e Civil Aviation Authority), a gestão e o ordenamento
nesta área de segurança devem ser considerados ao nível dos instrumentos nacionais de ordenamento do
território, atendendo a que atividades/usos do solo que favorecem a atração da avifauna/vida selvagem nesta
área não devem existir ou, quando presentes, devem ser minimizados e mitigados. Importa informar que,
quando presentes nesta área, as estações de tratamento de águas residuais devem ser, preferencialmente, do
tipo convencional, de forma a evitar a existência de lagoas ou outras infraestruturas que formem espelhos de
água e/ou devem possuir medidas infraestruturais que minimizam a capacidade de atração da vida selvagem.
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2. As obrigações legais que decorrem do enquadramento do Aeroporto de Faro, um aeroporto costeiro
delimitado pela Ria Formosa, com enorme riqueza ornitológica envolvente, e as obrigações internacionais para
garantia da segurança aeronáutica (ICAO, Anexo 14, Vol.1; Airport Services Manual, Parte 3 – Bird Control

and Reduction, Doc 9137), implicam um enorme desafio para a ANA/Vinci, acrescido pelo compromisso de
equilíbrio entre os dois pilares, “Segurança Aeronáutica-Biodiversidade”. A segurança aeronáutica é promovida
no Aeroporto de Faro com a implementação de medidas extraordinárias, que não fazem uso de químicos
letais e que interferem o mínimo possível com o ambiente (Falcoaria e Bioacústica). Estas medidas integram
um programa de gestão da vida selvagem, que tem respondido de forma eficiente, minimizando o risco de
ocorrência de colisões de aeronaves com aves no perímetro do aeroporto. A última avaliação do risco de
ocorrência de colisões de aeronaves com aves revela que este risco é “Muito Baixo”, apesar da enorme
riqueza específica e abundância da avifauna na envolvente deste aeroporto. Resulta desta avaliação a
necessidade de controlar as seguintes aves, que fazem parte das comunidades da área envolvente: Gaivotas,
Andorinhas, Patos, Cegonhas, Pombos, Aves de Presa (Falcões, Bútios, Mochos e Corujas), Flamingos,
Borrelhos, Maçaricos, Pernilongos, Pilritos, Pintarroxos, Poupas e Verdilhões, devendo este programa também,
devido ao histórico do aeroporto, incidir sobre: Garças, Estorninhos e Corvos marinhos. Importa assim
clarificar que qualquer intervenção na área de segurança (área circular com 13 km de raio do aeroporto) que
implique alterações nos focos de atração existentes de aves (ETAR Nascente de Faro e de Olhão Poente)
poderá induzir alterações nas comunidades de avifauna existentes na área envolvente, por deslocação,
eventual, para áreas mais próximas do aeroporto, o que poderá acarretar um aumento na ocorrência de
colisões de aeronaves com aves neste aeroporto e respetivo espaço aéreo envolvente. Note-se que este
impacte negativo merece a proposta de medidas de minimização e mitigação adequadas, as quais não foram
incluídas no EIA.
3. Considera-se não atingidos os objetivos definidos no EIA para o Estudo Aeronáutico de Avifauna realizado:
a. A estratégia/plano de amostragem não é representativo da riqueza específica e abundância da avifauna na
área de estudo, dado que não abrange as variações sazonais, naturais e/ou outras, tendo apenas incidido
sobre 2 campanhas de amostragem com a duração de dois dias consecutivos cada (9 e 10 de setembro e 26
e 27 de novembro de 2011), não completos (inferior a 24 horas ou não incluindo o período noturno).

b. Este estudo não demostra, pelo exposto na alínea anterior, que o projeto não configura risco para a
segurança aeronáutica, como pressuposto. Não são analisados os principais polos de atração da avifauna na
área dos 13 km e as movimentações padrão das aves nesta área e entre estes polos, situação que deveria ser
de referência para a previsão das eventuais alterações na dinâmica das comunidades da avifauna devidas a
modificações nas atuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente, considerando ainda os diferentes cenários
em estudo. Resulta como pertinente a necessidade de consulta a especialistas em ornitologia com experiência
na área do projeto e sua envolvente - Ria Formosa, de modo a ser realizado um estudo de
referência/complementar para o projeto, que proponha ainda um programa de monitorização para
acompanhamento durante as fases de construção e exploração do projeto.

c. As medidas propostas não consideram a integridade da área de segurança, com vista à minimização da
existência de polos de atração de aves (referida anteriormente, nos pontos 1 e 2). Estas medidas devem incluir
medidas de minimização da capacidade de atração de aves na nova ETAR, desativação adequada das ETAR
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existentes e propostas de reabilitação e/ou criação de novos focos de atração para as aves no exterior da área
de segurança do aeroporto (além dos 13 km de raio).

d. A medida proposta para manter uma das lagoas de ETAR atualmente existentes conflitua com o exposto nas
recomendações internacionais para garantia da segurança aeronáutica (pontos 1 e 2), e a sugestão tecida para
que se mantenha uma das lagoas da ETAR Olhão Poente, embora mais distante de Faro, mas ainda inserida na
área de segurança do aeroporto, carece de análise de alternativas.

4. Considera-se o cenário 1 (instalação da ETAR 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), em que a ETAR está mais próxima do aeroporto, como desfavorável,
sobretudo se mantiverem parte ou a totalidade de uma das lagoas atuais de cada ETAR, como referido no EIA.
De facto, não obstante o referido no ponto 3 supra, o mesmo poderá ser consubstanciado com o referido no
EIA, no qual se refere que em termos de habitats, a ETAR Faro Nascente apresenta valores de riqueza
específica superiores à ETAR Olhão Poente, tendo por base os períodos de amostragem das monitorizações
efetuadas neste âmbito, registando-se para essa localização um maior número de bandos de aves e bandos
com maior número de indivíduos. Das observações efetuadas, aliadas à maior proximidade da localização da
opção do cenário 1 (Instalação da ETAR de Faro/Olhão no terreno atualmente ocupado pela ETAR de Faro
Nascente, no concelho de Faro) relativamente ao Aeroporto de Faro, sugerem que esta localização é mais
suscetível a ocorrências de colisões.

O EIA menciona (pág. 68), "como alternativa a ser definida em fase de projeto, refira- se a opção de parte das

lagoas permanecerem. No caso da ETAR Olhão Poente como lagoa de emergência e da ETAR Faro Nascente
como lagoa de emergência (lagoa anaeróbia), bem como lagoas facultativas/maturação integradas no
tratamento no local da nova ETAR". Reforça-se o referido no ponto 3d), sendo de denotar que a desativação
adequada das lagoas existentes é fundamental para minimizar o risco de colisão de aeronaves com aves no
espaço aéreo de segurança do aeroporto. Torna-se preponderante a necessidade de realização de um estudo
complementar sobre a avifauna na área do projeto e sua influência, como referido, a fim de se determinar a
alternativa mais favorável, contemplando a proposta de medidas de minimização e mitigação necessárias (ver
ponto 3b).
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8. Consulta Pública

A Consulta Pública decorreu 20 dias úteis de 18 de julho a 14 de agosto de 2014.

No âmbito da Consulta Pública foi recebido um parecer do Turismo de Portugal, entidade que nada tem a opor
ao EIA em análise. Refere que no âmbito dos impactes cumulativos, e especificamente no que se refere ao
turismo, apenas é dado destaque ao projeto do hotel rural Flor de Sal. No entanto, existem, na área
envolvente, outros projetos de empreendimentos turísticos, assim como empreendimentos turísticos
classificados, que deverão ser considerados na análise do projeto em estudo.

Assim, remete uma planta com a localização dos empreendimentos turísticos classificados e previstos numa
envolvente de 2000 m à zona de instalação das ETAR. Relativamente ao descritor “instrumentos de
ordenamento do território”, considera que deverá ser melhor justificado qual o motivo de se considerar o
Cenário 2 o mais favorável.

Refere que efetivamente, o único motivo apresentado diz respeito ao facto de, neste Cenário, a ETAR ocupar
menor área do que no Cenário 1. No entanto, refere que existem outros aspetos a considerar, designadamente
as áreas de servidão abrangidas, que são em menor extensão no Cenário 1.

Relativamente aos cenários e soluções apresentadas, considera mais favoráveis, sob o ponto de vista do
turismo, o Cenário 1 (instalação da ETAR Faro Nascente) e a Solução A.

São, ainda, indicadas algumas incorreções no EIA, as quais se podem analisar em detalhe no relatório da
consulta pública.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2731
Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve – Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão
Outubro de 2014

51

Parecer da Comissão de Avaliação

9.CONCLUSÕES, CONDICIONANTES, ESTUDOS/ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE, MEDIDAS
DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

A Águas do Algarve, SA, na qualidade de proponente do projeto, remeteu à APA para sujeição a Avaliação de
Impacte Ambiental o Estudo de Impacte Ambiental relativo ao Sistema Intermunicipal de Interceção e
Tratamento de Faro e Olhão, em fase de Estudo Prévio. O projeto encontra-se sujeito a AIA nos termos da
alínea d), do nº 11, do anexo II – Área Sensível, do regime jurídico de AIA.

A Administração da Região Hidrográfica do Algarve/Agência Portuguesa do Ambiente é a entidade licenciadora
do projeto.

Este projeto foi sujeito, anteriormente a Procedimento de Definição de Âmbito.

De acordo com o EIA, a necessidade do projeto decorre do dimensionamento e das condições técnicas do
funcionamento atual das ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente não se adequarem às exigências
aplicáveis, sendo o tratamento existente, em ambas as ETAR, considerado insuficiente. Destaca-se o facto de
por vezes não ser cumprido o normativo de descarga, nomeadamente na componente microbiológica, de
estas ETAR terem capacidade limitada para os caudais e ainda de se aproximar o limite de vida útil das
mesmas, a ETAR de Faro Nascente, em 2017 e a ETAR de Olhão Poente, em 2018. Existe, ainda a
necessidade de resolver o problema de odores, designadamente na ETAR de Olhão Poente e na cidade de
Olhão.

O Sistema Intercetor e de Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão tem, assim, como objetivo servir
as populações de Faro, Olhão e S. Brás de Alportel, visando a melhoria da qualidade de vida da população
residente e a proteção do meio ambiente evitando a sua degradação, designadamente ao nível da qualidade
da água, o que constitui uma condição necessária e fundamental para a atração turística e contribui para a
qualificação do Parque Natural da Ria Formosa e das atividades económicas associadas.

Tendo em conta as atuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente, foram definidos 3 Cenários alternativos
de localização da futura ETAR de Faro/Olhão:
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, atendendo aos problemas associados ao transporte da água
residual, nomeadamente, à construção dos sistemas intercetores e elevatórios de ligação das atuais
infraestruturas de tratamento à nova instalação a construir.
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Quanto à localização dos pontos de descarga do efluente tratado em ambas as ETAR, independentemente da
solução de tratamento a adotar, serão mantidos os atuais pontos de descarga de efluente tratado das ETAR
existentes.

Está prevista a desativação das atuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente e das respetivas Lagoas.

Atendendo à dimensão da população servida e à localização do ponto de descarga da(s) ETAR, e de acordo
com os usos do meio recetor que condicionam a qualidade da descarga, considerou-se, no EIA, que deve ser
implementado um tratamento de nível secundário e desinfeção para a totalidade do efluente, respeitando os
requisitos de qualidade (em termos dos valores ou percentagens de redução) expressos no Decreto-Lei n.º
152/97, de 19 de junho.

Parara os Cenários 1 e 2 atrás descritos foram, adicionalmente, avaliadas duas soluções alternativas de
traçado para o sistema intercetor, Solução A e Solução B:
A Solução A prevê que parte do traçado, na zona junto a Olhão, se desenvolva a sul da linha de caminhode-ferro, a uma cota próxima do nível médio da água do mar e junto às salinas.
A Solução B apresenta menor extensão de condutas desenvolvendo-se inteiramente a sul da linha de
caminho-de-ferro, em parte junto às salinas existentes.

Importa salientar que para a Solução A são consideradas adicionalmente duas hipóteses para o troço
gravítico:
Hipótese 1 – Sifão invertido.
Hipótese 2 – Emissário gravítico.

No Cenário 3 o sistema intercetor será o atual.

As soluções alternativas de tratamento consideradas, para atingir o nível de tratamento estabelecido,
assentam em sistemas biológicos por lamas ativadas, ambas com nitrificação/desnitrificação do efluente,
complementado por uma etapa de desinfeção por radiação ultravioleta. São propostas duas Soluções:
Solução 1 – lamas ativadas em regime de média carga.
Solução 2 – lamas ativadas em regime de baixa carga.

Ao nível da conservação da natureza, a área de implantação do projeto abrange as seguintes áreas:
Parque Natural da Ria Formosa.
Zona de Proteção Especial (ZPE) PTZPE0017, Ria Formosa (Diretiva Aves).
Sítio de Importância Comunitária (SIC) (PTCON0013), Ria Formosa – Castro Marim (Diretiva Habitats).
Sitio Ramsar.

A única exceção é o traçado do Sistema Intercetor, que na Solução A, em cerca de 3 300 m, não afeta estas
áreas.
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Os atuais pontos de descarga localizam-se numa vasta área de habitats naturais que constituem a área
central da Ria Formosa. É na margem desta área de sapais, rasos de maré e de canais que se localizam as
atuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente, construídas em 1989 sobre áreas anteriormente ocupadas
por sapais.

As áreas ocupadas pelas duas ETAR são atualmente áreas fortemente intervencionadas - na envolvente
existem vias de comunicação (EN 125 e a Linha Ferroviária do Algarve), habitações dispersas e terrenos
semiabandonados. Ao longo da área do projeto observam-se igualmente áreas alteradas pela ação humana,
apresentando reduzida ou nula cobertura vegetal, áreas urbanas com edificação dispersa mais ou menos
consolidadas, e áreas agrícolas em atividade ou abandonadas (incultos).

Face ao funcionamento das atuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente, considerou-se que este projeto
induzirá, no geral, ao nível dos vários fatores ambientais analisados a ocorrência de impactes positivos
significativos, os quais terão mais significado durante a fase de exploração do projeto: melhorias da qualidade
da água, com impactes positivos nos valores naturais existentes, nomeadamente nas comunidades bentónicas
e na avifauna existente; melhorias significativas nas atividades económicas nomeadamente nas associadas à
atividade dos vários viveiros existentes nesta área, bem como na atividade turística devido à melhoria da
infraestrutura de saneamento e do tratamento dos odores que atualmente se verificam resultantes do
funcionamento das EATR, principalmente na ETAR de Olhão Poente.

Apesar dos impactes positivos acima mencionados que resultarão da fase de exploração deste projeto,
importa no entanto acautelar/minimizar, face à sua localização em áreas sensíveis do ponto de vista da
conservação da natureza, a ocorrência de impactes negativos nos valores naturais existentes, assegurando a
compatibilização do projeto com as servidões existentes, nomeadamente minimizando o risco de ocorrência
de Birdstrikes (colisão com aves), dada a proximidade do Aeroporto de Faro a esta infraestrutura. Também
face ao sistema lagunar em que se insere (sistema lagunar da Ria Formosa) se revelou importante definir,
uma vez que esta avaliação decorre em fase de Estudo Prévio, as condições em que o projeto deverá
funcionar de forma a salvaguardar a qualidade da água deste sistema e dos respetivos ecossistemas.

Saliente-se que para a Ria Formosa a principal atividade económica, quer pela receita gerada, quer pela
dimensão social que assume, corresponde à produção de bivalves (ameijoa e ostra) em viveiros (cerca de
1400 na totalidade da área da Ria Formosa). Este aspeto levou a que esta produção assentasse num quadro
legal muito rigoroso a nível de métodos de produção, de controlo de salubridade e depuração, cujo objetivo é
o de rentabilizar a produção salvaguardando a saúde pública.

Recentemente significativas áreas de viveiros em zonas de produção próximas de Olhão foram classificadas
com o pior grau de contaminação fecal, o que na prática inviabiliza a comercialização dos seus bivalves.

Assim, considerou-se face à necessidade de salvaguardar os aspetos atrás mencionados (as comunidades
bentónicas, o risco de colisão com a avifauna e a qualidade da água), às características das soluções
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alternativas das várias componentes do projeto e da sensibilidade do local, fatores determinantes nesta
avaliação os Recursos Hídricos, os Fatores Biológicos e Ecológicos e a Socioeconomia.

Em termos de Recursos Hídricos consideraram-se como aspetos relevantes a afetação do meio recetor, face à
alternativa de Cenários de localização apresentados e o nível de desinfeção bacteriológica a exigir para a
descarga.

Ao nível dos Fatores Biológicos e Ecológicos definiu-se, já no âmbito do procedimento da Proposta de
Definição de Âmbito, como aspetos prioritários de avaliação, a fauna bentónica, pela sua maior exposição a
alterações das características físico-químicas do ambiente aquático e a avifauna, uma vez que constitui o
único grupo que, de uma forma representativa, utiliza as lagoas das atuais ETAR, sendo ainda um dos grupos
alvo das obrigações legais de conservação da natureza e o grupo que apresenta risco de colisão com
aeronaves.

No âmbito deste fator ambiental e no que diz respeito aos impactes sobre as comunidades bentónicas,
resultantes dos efeitos da descarga dos efluentes tratados, a avaliação efetuada permite concluir que, na
generalidade, verificar-se-ão impactes positivos decorrentes da melhoria da qualidade de tratamento.

Para a avifauna, os impactes resultantes da implementação do projeto decorrerão principalmente da solução
que for encontrada para as áreas de lagoas existentes e que se pretendem desativar. A opção referida no
EIA, de aterro das lagoas, constitui um impacte negativo significativo dado representar uma perda de habitat
que se afigura inviável atendendo aos estatutos de conservação da área (Parque Natural, Sítio de Importância
Comunitária, Zona de Proteção Especial, Sítio Ramsar e Important Bird Area). Por outro lado, a possibilidade
de recuperação destas áreas, com a sua devolução ao meio natural, constituirá um impacte positivo sobre a
avifauna, e sobre o ecossistema em geral, permitindo a recuperação de habitats anteriormente existentes.

Em termos socioeconómicos, considera-se que a concretização deste projeto será estratégica para a melhoria
da qualidade da água, beneficiando todos os ecossistemas da ria, com especial destaque para os bivalves o
que terá um impacte muito positivo com reflexos diretos e imediatos na melhoria da qualidade da água, com
efeitos diretos na proteção dos ecossistemas e consequentemente no desenvolvimento das atividades
económicas de produção de bivalves, pisciculturas e nas atividades marítimo/turísticas.

Para a análise das alternativas propostas, nomeadamente dos Cenários de localização da ETAR de Faro/Olhão,
das Soluções para o traçado do sistema intercetor e das Soluções de tratamento, apresenta-se de seguida,
face aos fatores que se consideraram relevantes, a fundamentação da CA para a seleção das alternativas mais
favoráveis e sobre as quais deverá ser desenvolvido o projeto de execução.

Ao nível dos recursos hídricos, na análise efetuada considerou-se que o local de descarga de Olhão se situa,
contrariamente ao de Faro, numa zona de influência de elevado número de viveiros. A modelação efetuada
(Universidade do Algarve/IMAR) mostra, que o facto de se localizar num canal principal contribui para que a
área de influência de contaminação dos bivalves seja muito maior do que em Faro, onde, com um
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hidrodinamismo menor se verifica um decaimento bacteriológico significativo nas imediações da descarga,
evitando deste modo a sua dispersão em larga escala. Assim, observando o padrão de dispersão da pluma de
poluição fecal na água e as áreas de contaminação dos bivalves, considera-se, que a ETAR de Faro/Olhão
deverá localizar-se na área da atual ETAR de Faro Nascente, Cenário 1, adotando o mesmo local de descarga,
de forma a afetar o menor número possível de viveiros de bivalves.

Com base nas simulações de contaminação fecal na água, analisando os cenários de rejeição simulados e as
correspondentes zonas de mistura, considera-se que o normativo proposto pelo EIA, de 2000 UCF coliformes
fecais/100 ml, não garante uma qualidade da água que permita atingir com segurança os objetivos fixados
para a produção de bivalves, cuja meta é a de tendencialmente atingir a classificação A, em termos de
contaminação fecal. Assim, dada a relevância da produção de bivalves na Ria Formosa, tendo presente a
exigência das suas normas de produção e comercialização, considera-se que o projeto deve ser desenvolvido
por forma a garantir um nível de desinfeção na descarga de 300 UCF coliformes fecais/100 ml.

Em termos das comunidades bentónicas, o facto de se considerar que o Cenário 1 é o que produz regiões de
impacte de contaminação microbiológica mais confinadas, e o fato de, com a eliminação do ponto de
descarga da atual ETAR de Olhão Poente, se perspetivarem melhorias muito significativas nesta área,
deixando de ocorrer as alterações físico-químicas e biológicas provocadas atualmente pelo efluente, também
levam a considerar o Cenário 1 como a melhor opção.

Em termos da avifauna, e face ao risco de colisão com aeronaves, considerou-se, de acordo com o estudo
efetuado, que independentemente do Cenário do projeto que se considere, por um lado não se prevê que
este venha a provocar qualquer alteração significativa no número total de aves presentes ao longo do ano e
por outro que qualquer alteração no habitat resultará apenas numa deslocação das aves para zonas limítrofes
onde existam condições adequadas. O risco associado ao Aeroporto de Faro é de grau muito baixo, ainda que
com um nível elevado de incidências, ocorrendo um número significativo de birdsrikes, mas sem qualquer
dano em aeronaves. Pelo que se considera que a opção pelo Cenário 1, desde que devidamente acautelada
em fase de projeto de execução, não representará um aumento do risco de colisão com aeronaves.

O facto de se poderem recuperar as lagoas associadas à ETAR de Olhão Poente aumentará a probabilidade de
ocorrerem deslocações das aves que se encontram nas áreas vizinhas para esta área, afastando-as do
Aeroporto de Faro. A recuperação das lagoas associadas à ETAR de Faro Nascente, como habitat para a
fauna, não se considera que apresentem uma atratividade superior às áreas marinhas da Ria Formosa, habitat
exclusivo para algumas espécies pouco abundantes de passeriformes, ciconiiformes e ralídeos.

Assim, considera-se que o Cenário 1 de localização da ETAR de Faro/Olhão na atual ETAR de Faro Nascente o
mais favorável para os fatores ambientais que se consideraram determinantes, desde que condicionados à
obtenção de um nível de tratamento na descarga de 300 UCF coliformes fecais/100 ml, e a uma recuperação
das lagoas existentes nas atuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente com um duplo objetivo, o de
recuperação dos valores naturais da áreas e a redução do risco de colisão com aeronaves.
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Quanto ao Sistema Intercetor, considera-se que a Solução B é a que se afigura mais favorável em termos de
implantação, sendo o seu traçado mais curto, simples e direto, uma vez que segue maioritariamente
caminhos existentes sem necessitar, contrariamente à Solução A de intercetar a linha de caminho-de-ferro e a
EN 125 (dois atravessamentos). Acresce que a Solução A (independentemente da Hipótese 1 ou 2) tem maior
risco de libertação de odores, tanto no troço gravítico como no troço em sifão invertido, pelo aumento e
dispersão do número de locais onde podem ocorrer (câmara de transição e caixas de visita) e pelo aumento
do tempo de residência das águas residuais no sifão invertido, localizando-se mais próximo de recetores
sensíveis. Este é um problema que afeta, atualmente, a população de Olhão.

Quanto ao tipo de tratamento, a solução proposta em termos de EIA/Aditamento foi a Solução 1, o
tratamento por lamas ativadas em regime de média carga, pela valorização do biogás resultante da digestão
anaeróbia das lamas. No entanto, esta solução revela maior complexidade de infraestruturas e equipamentos,
é mais exigente em termos de exploração e menos resiliente a variações significativas das condições de
tratamento (ex: variação rápida de cargas afluentes). Assim considerou-se que ambas as Soluções (1 e 2)
poderão ser consideradas equivalentes, e garantem o nível de tratamento pretendido.

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes negativos são na
sua generalidade suscetíveis de minimização, a Comissão de Avaliação propõe a emissão de parecer favorável
ao projeto do Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão, condicionado:
À implementação das seguintes alternativas:
Cenário 1 – Instalação da nova ETAR de Faro/Olhão no terreno da atual ETAR de Faro Nascente,
mantendo o ponto de descarga existente, garantindo-se um nível de desinfeção na descarga de
300 UCF coliformes fecais/100 ml, salvaguardando-se que o normativo de descarga e os limites
da zona de mistura poderão sempre ser revistos em função da evolução da qualidade do meio
recetor e/ou de eventuais alterações normativas.
Solução B, para o traçado do Sistema Intercetor.
Solução 1 ou 2 de Tratamento.
À apresentação, previamente ao RECAPE, ao ICNF e à APA/ARH Alg, para aprovação, do Projeto de
Reconversão das Lagoas, nas atuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente, deixando as mesmas de
integrar a futura ETAR, que privilegie:
soluções que promovam a renaturalização das áreas não utilizadas, evitando soluções de aterro;
a manutenção das condições hidráulicas da área e a necessidade de criação de capacidade de
armazenamento, por questões de segurança ou de reutilização do efluente tratado para outros
fins;
a conservação dos valores naturais e a devolução da área ao sistema natural, devendo-se evitar
situações que aumentem o risco de colisões de aves com aeronaves; o projeto a apresentar
deverá ser conclusivo acerca das deslocações de aves que poderão resultar da sua
implementação;
a recuperação ambiental das áreas, mantendo o reduzido risco que caracteriza o aeroporto de
Faro em termos de colisões com aves.
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À apresentação, em RECAPE, dos seguintes Estudos/Projetos/Elementos:
Definição/delimitação da zona de mistura.
Definição das condições em que se efetuará o tratamento das águas residuais, durante a fase de
construção da ETAR de Faro/Olhão.
Indicação do destino a dar às lamas resultantes do tratamento na ETAR Faro/Olhão.
Demonstração da compatibilização do projeto do Sistema Intercetor com a área de Servidão da
Rede de Distribuição de Gás Natural entre Faro e Olhão.
Projeto de drenagem e proteção da ETAR Faro/Olhão contra o risco de cheias. Esse projeto
deverá ponderar e especificar a estratégia global de gestão dos sistemas de drenagem e de
autoproteção, contemplando os seguintes aspetos:
Rever ou repor traçados, perfis transversais e longitudinais das valas com vista a
garantir a eficiência dos sistemas de drenagem.
Elevar eventualmente as motas que circundam a ETAR como medida de autoproteção
contra cheias.
Projeto de Recuperação e Integração Paisagística para as áreas afetadas direta ou indiretamente
pela obra. Este projeto deverá contemplar a adequada modelação do terreno (incluindo, no
final, aplicação e espalhamento de terra vegetal), se aplicável, de forma a que as áreas
intervencionadas apresentem uma morfologia harmoniosa com o relevo da envolvente, bem
como

o

adequado

tratamento

vegetal

das

mesmas.

Deverá

atender

às

seguintes

recomendações:
os volumes a criar deverão ser integrados na paisagem com recurso a plantação de
uma cortina de vegetação cuja composição deverá ser adequada às dimensões das
estruturas a enquadrar;
só deverão ser usadas árvores ou arbustos de grande porte pontualmente, na
envolvente de edifícios com mais de 6 m de altura, caso existam. Nas restantes
situações deverá recorrer-se a espécies arbustivas, semelhantes às existentes na
área;
quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão ser
usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento
invasor em território nacional. Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se
bem conformados e em boas condições fitossanitárias. Deverão ser privilegiadas as
espécies da flora local;
todas as plantas autóctones usadas nas plantações ou estacarias deverão
obrigatoriamente provir de populações autóctones da área biogeográfica em
presença. Assim, quer estacas, mesmo que enraizadas em viveiro, quer plantas
juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem local. Deverá ser garantido que
não serão usadas plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou
clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das
populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos.
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Em caso de afetação total ou parcial das Oc. 14, 16 e 17, para além do registo, deverá ficar
previsto o ajuste, mesmo que pontual, das componentes de projeto de forma a evitar a sua
afetação direta.
Na fase de elaboração do Projeto de Execução dever-se-á proceder à caracterização da zona de
interface entre o meio terrestre e aquático por arqueólogo especializado na vertente náutica e
subaquática, que deverá avaliar os impactes e propor as respectivas medidas de minimização.
Na fase de elaboração do Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não houver
possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos respetivos
componentes, a destruição total ou parcial de uma ocorrência patrimonial deverá ser assumida no
RECAPE como inevitável.
No RECAPE deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da
totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos
arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória
descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.
Na Carta de Condicionantes que integrará o Caderno de Encargos da Obra, deverá ser interdita a
instalação de estaleiros, novos acessos à obra e áreas de empréstimo e de depósito de inertes, em
locais a menos de 50m das ocorrências patrimoniais; Deverá ainda ser distribuída a todos os
empreiteiros e subempreiteiros.
O RECAPE deverá prever que as ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no
decurso do Acompanhamento Arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função
do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu
estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.
O RECAPE deverá prever se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios
arqueológico, que a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar
de imediato à tutela a essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a
implementar.
À definição e concretização das Medidas de Minimização apresentadas no EIA, para a fase de construção
e exploração, para o projeto de execução das alternativas aprovadas, a serem apresentadas em RECAPE,
em função das suas especificidades.
À integração das medidas de minimização no projeto de execução a apresentar. Todas as medidas de
minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar no respetivo caderno de
encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente,
para efeitos de construção do projeto.
À revisão e adequação das medidas que se apliquem ao Projeto de Execução que vier a ser desenvolvido
constantes da listagem “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no portal da
APA.
À implementação das seguintes novas medidas de minimização:
Avaliar, a possibilidade de se integrar a ecovia no traçado da Solução B do Sistema Intercetor.
Para o Património:
Fase Prévia à obra
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PAT 9. Antes do início da obra deverá ser realizada a prospeção arqueológica sistemática
das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de
terras ou outras componentes de projeto, caso anteriormente não tenham sido
prospetadas, e de acordo com os resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas.
PAT 10. Antes do início da obra deverão ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências
patrimoniais situadas a menos de 50 m da frente de obra; caso se verifique a existência de
ocorrências patrimoniais a menos de 25m, estas deverão ser vedadas com recurso a
painéis.
PAT 11. Antes do início da obra deverá efetuar-se o registo fotográfico das ocorrências
patrimoniais das Oc. 14, 16 e 17, e proceder-se à respetiva sinalização e vedação, de forma
a evitar quaisquer afetações durante a fase de obra.
Fase de Obra
PAT. 12. Deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as
operações

que

impliquem

movimentações

de

terras

(desmatações,

escavações,

terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra,
como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação; o acompanhamento
deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer
em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.
PAT. 13. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a
adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras).
PAT 14. Acompanhamento arqueológico permanente das Oc. 14, 16 e 17, devendo efetuarse a monitorização do estado de conservação destas ocorrências, que será documentado
fotograficamente.
Fase de Exploração
PAT 15. Na fase de exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção,
reparação ou de obra, deverá ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de
Condicionantes atualizada.
Para a Paisagem:
Os estaleiros devem obrigatoriamente ser localizados em áreas de baixa sensibilidade, em
zona terrestre e sem qualquer influência das marés, preferencialmente em áreas já
perturbadas.
No que respeita à instalação e atividade dos estaleiros necessários às construções, após
conclusão das sucessivas fases de execução da obra, devem ser desmanteladas e
removidas todas as suas estruturas provisórias de apoio, e as zonas de manobras de
máquinas devem ser convenientemente recuperadas.
Todas as áreas afetas à obra que serão alvo de movimentos de terra deverão
obrigatoriamente ser alvo de prévia decapagem da terra viva, devendo esta ser
convenientemente armazenada de modo a ser utilizada posteriormente, aquando da tarefa
de modelação do terreno, no âmbito da implementação do projeto de recuperação e
integração paisagística.
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Quanto à execução das condutas, todas as áreas afetadas por esta ação devem, depois de
terminada a obra, ser objeto de reposição paisagística, através da adoção de medidas que
garantam a recuperação dos espaços degradados, promovendo o restabelecimento da
vegetação natural. Assim, deverá proceder-se à remoção de todos os materiais
impermeabilizantes depositados nos solos e de todos os entulhos, deixando-se o terreno
limpo de modo a que a vegetação natural possa recuperar.
À implementação dos Planos de Monitorização mencionados no EIA, de acordo com o seguinte:
Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água:
Entende-se que este deverá incidir sobre parâmetros a determinar na massa de água e nos
bivalves. Os pontos de monitorização deverão localizar-se tendo em conta os limites da
zona de mistura a definir.
Deverão definir-se os locais, periodicidade e parâmetros de amostragem, bem como a
metodologia a adotar. Como referência de base para a seleção de parâmetros a analisar nos
bivalves e na massa de água, este deverá ter em conta a despistagem da contaminação
fecal, bem como os parâmetros físico-químicos de suporte para a determinação do estado
ecológico das massas de água costeiras.
Em termos de monitorização o EIA refere a necessidade de se proceder ao autocontrolo do
efluente da ETAR e à amostragem do meio recetor. Quanto ao autocontrolo, este será
definido no Título de licenciamento pela ARH Algarve, tendo em conta as disposições legais
em vigor.
Plano de Monitorização das Águas Subterrâneas:
O Programa de Monitorização das Águas Subterrâneas apresentado deverá ser alterado e
complementado, tal como se descreve seguidamente:

Periodicidade

Parâmetros a monitorizar

Local

Mensal
Medido de forma expedita com
uma sonda multiparamétrica
Semestral (épocas de águas altas e
águas baixas)
amostras colhidas na maré baixa

Condutividade elétrica, pH

Furos na envolvente das ETAR

Carência química de oxigénio,
nitritos, nitratos, amónia, fosfatos,
carbono orgânico total, cloretos e
microbiológicos

Anual (no início de Setembro)
amostras colhidas na maré baixa

Análise completa de elementos
maiores,
elementos
vestigiais
(onde se incluem os metais
pesados),
microbiológicos
e
varrimento
de
compostos
orgânicos (realiza-se no LAB da
APA).

2 Furos/poços a selecionar por
forma
a
monitorizar
nas
proximidades da descarga das
ETAR em termos de sentido de
fluxo de Norte para Sul
2 Furos/poços a selecionar por
forma a monitorizar a montante e
a jusante da descarga das ETAR
em termos de sentido de fluxo
(neste caso será 1 furo/poço a
Norte e outro furo/poço a Sul da
descarga da ETAR)

Para obter valores de background deverá ser feita uma análise equivalente à anual antes da ETAR
entrar em funcionamento.
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Anexo I: Pareceres das Entidades Externas
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Anexo II: Implantação do Projeto
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Anexo III: Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2731
Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve – Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e Olhão
Outubro de 2014

Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais
I.

Enquadramento

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de
avaliação de impacte ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental
(DIA), de um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º
1 do seu artigo 18.º, que se transcreve:
1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num
índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala
numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito
significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis.
De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais
das Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma,
desenvolveu uma proposta de metodologia para determinação do referido índice, o qual se
constitui como uma ferramenta de expressão de resultados.
A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente,
através do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período
experimental de um ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação.
De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício
de ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação
e constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.
II.

Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais

Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, o qual, assumindo-se
como uma ferramenta de expressão de resultados, foi apenas desenvolvido para a alternativa
identificada como a que, globalmente, melhor permite assegurar a ponderação dos valores em
presença.
Foi também adotado como pressuposto de base a não inclusão da componente “Ordenamento
do Território” como um fator ambiental específico dado que:
•

Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT)
foram ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para
os vários fatores ambientais; e

•

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere que as
situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do
procedimento de AIA.

Assumindo os pressupostos acima explanados, a CA procedeu à determinação da significância
dos impactes do projeto, na alternativa selecionada, sobre os fatores ambientais considerados,
tal como a seguir se sintetizam:
Fatores Ambientais

Significância dos impactes
negativos

Significância dos impactes
positivos

Fatores Biológicos e Ecológicos

Pouco Significativo

Significativo

Geologia e Geomorfologia

Pouco Significativo

-

Paisagem

Significativo

Pouco Significativo

Património Cultural

Pouco Significativo

Sem Significado

Qualidade do Ar

Pouco Significativo

Significativo

Recursos Hídricos

Pouco Significativo

Muito Significativo

Socioeconomia

Pouco Significativo

Significativo

Solo e Uso do Solo

Pouco Significativo

Significativo

Ambiente Sonoro

Pouco Significativo

Pouco Significativo

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em
presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos
fatores ambientais considerados:
Fatores Ambientais

Preponderância

Fatores Biológicos e Ecológicos

Determinante

Geologia e Geomorfologia

Não Relevante

Património Cultural

Não relevante

Qualidade do Ar

Relevante

Recursos Hídricos

Determinante

Socioeconomia

Determinante

Solo e Uso do Solo

Relevante

Paisagem

Relevante

Ambiente Sonoro

Não relevante

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários
fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a CA procedeu à
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a
valoração numérica definida na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das
Autoridades de AIA, tendo sido obtido o valor 3.

