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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
referente ao projeto da EN125 – Circular de Olhão, em fase de Estudo Prévio.
O projeto localiza-se na Região do Algarve, no concelho de Olhão, freguesias de Pechão e Quelfes, e tem
como objetivo criar uma variante local à atual estrada nacional, através da construção de uma circular a
norte da cidade de Olhão para eliminar o constrangimento atualmente existente na travessia da cidade que
se efetua através da EN125, e cujo traçado está já integrado no próprio tecido urbano.
O proponente do projeto, e simultaneamente a entidade licenciadora, é a IP – Infraestruturas de Portugal,
S.A..
O projeto da Circular de Olhão tem início ao km 111+500 da EN125, a poente da cidade de Olhão, junto à
rotunda do Torrejão e termina ao km 116+100 da mesma estrada, já a nascente da cidade, na rotunda
existente junto à Zona Empresarial de Marim.
Tem uma extensão de cerca de 6 km e deverá garantir a velocidade base de 80 km/h, com uma única faixa
de rodagem com uma largura de 7,0 m, com duas vias, uma em cada sentido. Face à fase de Estudo Prévio
em que o projeto se encontra foram estudadas e propostas para avaliação duas soluções alternativas para
o traçado (Solução A e Solução B), com possibilidade de interligação entre si, em três zonas distintas.
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Na FIG. 1 apresenta-se a localização do projeto e o seu enquadramento nacional e regional, sendo ainda
visível que até cerca do km 0+500 o projeto se insere junto ao limite norte da área de proteção do Parque
Natural da Ria Formosa (PNRF), na zona associada ao vale da ribeira de Bela-Mandil.
Por este facto e ao abrigo da legislação ambiental em vigor), relativa ao regime jurídico de avaliação de
impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no
ambiente (Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro), o projeto da EN125 – Circular de Olhão está
sujeito à realização de um Estudo de Impacte Ambiental e consequente procedimento oficial de Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA), pese embora não sejam atingidos os limiares mínimos definidos na legislação
para a avaliação ambiental desta tipologia de projetos (extensão superior ou igual a 10 km e com
interseções desniveladas).
O procedimento de AIA é feito através da apresentação do presente Estudo de Impacte Ambiental, para
análise pela Agência Portuguesa do Ambiente, que é a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental dos
projetos deste tipo e que recolherá e integrará também na sua análise a participação do público interessado.
A sua decisão será feita através da emissão de Declaração de Impacte Ambiental que a ser favorável ou
favorável condicionada, indicará a alternativa de projeto aprovada, para desenvolver seguidamente em
projeto de execução e as condições que terão que ser cumpridas na sua construção e/ou funcionamento.
O Estudo de Impacte Ambiental, elaborado pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. e com
projeto elaborado pela empresa TECNOFISIL, Consultores de Engenharia, tem assim como objetivo
principal identificar e avaliar os impactes ambientais associados ao empreendimento e às alternativas
propostas, identificando as medidas já incluídas no projeto e propondo um conjunto alargado de outras,
destinadas a evitar, minimizar e compensar os impactes negativos, garantindo a necessária integração da
componente ambiental na decisão do traçado a adotar para a fase de Projeto de Execução.
O Estudo de Impacte Ambiental é composto na íntegra por três volumes, correspondendo o presente
Resumo Não Técnico ao Tomo 1, sendo os restantes os seguintes:
•

Tomo 2 – Relatório Síntese;

•

Tomo 3 – Anexos.

EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO
ESTUDO PRÉVIO

2

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RESUMO NÃO TÉCNICO
0518 EP EIA T1 RNT v02

2 - OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
A EN125 constitui uma via estruturante da região do Algarve, com inserção mais próxima do litoral e que ao
longo do seu desenvolvimento poente – nascente, entre Vila do Bispo e Vila Real de Santo António, tem
uma importante função na acessibilidade às áreas mais densamente ocupadas que se localizam nesta zona
litoral. A via tem sido alvo de importantes beneficiações, tendo em vista a melhoria do seu nível de serviço e
segurança, nelas se incluindo o desenvolvimento localizado de algumas variantes no atravessamento dos
núcleos urbanos que ao longo dos anos acabaram por se estabelecer de uma forma mais densa na sua
envolvente, como é o caso da cidade de Olhão.
Neste sentido, a Subconcessão do Algarve Litoral, decidida implementar pelo estado português em 2009
visou já requalificar a EN125 potenciando a sua função enquanto via estruturante, melhorando as condições
de circulação numa via que regista níveis de tráfego muito elevados, aumentando as condições de
segurança de circulação e, da mesma forma, potenciando a requalificação urbana e paisagística na
envolvente e promovendo o ordenamento urbano. Das ações previstas no âmbito desta Subconcessão,
nem todas foram contudo concretizadas, como é o presente caso, de uma variante à EN125, na travessia
da cidade de Olhão.
De acordo com os estudos de base da Subconcessão, a melhoria das condições de circulação nos troços
onde se prevê a construção de variantes pode atingir os 19%, sendo considerado um aspeto fortemente
positivo no contexto regional ao corresponder a cerca de 2,6 milhões de horas anuais que serão poupadas
nas deslocações. Também a retirada de tráfego dos centros urbanos atravessados, resultante da
construção de variantes, a par das melhorias introduzidas no perfil da via, promove a redução global da
sinistralidade grave e da sinistralidade geral em cerca de 35%.
O presente projeto vai assim de encontro aos princípios de melhoria das condições de circulação e
segurança rodoviária da EN125 e das populações servidas, contribuindo para uma maior fluidez do tráfego
de longo curso na EN125 e, por outro lado, melhorando as condições de circulação nos percursos locais e
pedonais e a qualidade de vida no centro da cidade de Olhão, ao retirar o tráfego de passagem do centro da
mesma e que se estima (cerca de 44% do trafego ligeiro e 65% do trafego de pesados). A desclassificação
do atual troço da EN125 que atravessa a cidade de Olhão e que passará a integrar a rede viária municipal,
permitirá à C. M. de Olhão promover o reordenamento da circulação e do estacionamento, bem como a
requalificação urbana de todo esse troço de via, tendo em vista uma convivência das circulações viária e
pedonal em melhores condições de segurança, mediante nomeadamente a introdução de medidas de
acalmia do tráfego.
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3 - ANTECEDENTES DO PROJETO
O projeto para o desenvolvimento de uma variante à EN125 na zona de Olhão foi já alvo de um anterior
procedimento de avaliação de impacte ambiental (Processo n.º 2508), no âmbito dos estudos desenvolvidos
para a Subconcessão Algarve Litoral, mais concretamente no âmbito do projeto de execução da então
designada “EN125 – Variante de Olhão”, cuja DIA, datada de 8 de agosto de 2013, emitiu parecer
desfavorável ao projeto face aos impactes negativos apresentados, nomeadamente na estrutura agrária e
habitações, os quais deveriam ser minimizados, assim como no Parque Natural da Ria Formosa, cujo Plano
de Ordenamento não permite a abertura de novas estradas, mas apenas o aproveitamento de vias
existentes que podem ser melhoradas e alargadas.
Deste modo, para o desenvolvimento do atual projeto, considerou-se como orientação geral e face a estes
antecedentes, que deveria haver uma minimização de impactes a nível das habitações e das áreas
agrícolas e ainda na menor intervenção possível em área do Parque Natural da Ria Formosa, procurando aí
que os traçados se desenvolvessem sobre estradas / caminhos existentes, não havendo assim lugar à
abertura de novas estradas e garantindo ainda que não seriam afetados habitats prioritários com o eventual
alargamento de vias existentes.
Teve-se ainda uma preocupação por considerar o corredor previsto para esta via no Plano Diretor Municipal
(PDM) de Olhão, atendendo a que no processo anterior a Câmara Municipal (CM) de Olhão se pronunciou
também no sentido que o traçado inicial e que está estabilizado desde 2009, com reserva de corredor em
PDM, seria o mais favorável e não era incompatível com as normas definidas no regulamento do Parque
Natural da Ria Formosa.
Conforme acordo entre a IP e a Câmara Municipal de Olhão e, com a redução do perfil transversal desta
variante, foi também uma orientação para o desenvolvimento do atual projeto o aproveitamento, sempre que
possível, de estradas existentes. Esta situação de aproveitamento de vias existentes, conjugada com as
orientações do Regulamento do PNRF que impede a abertura de novas vias e apenas permite o
alargamento / beneficiação das existentes, levou assim a que o arranque do projeto, em área do PNRF até
sensivelmente ao km 0+500, se fizesse nos dois traçados alternativos (Solução A e Solução B) usando as
vias existentes que irradiam da EN125, a poente da rotunda do Torrejão existente: a estrada municipal de
Bela Mandil para a Solução B e um caminho não pavimentado a poente desta via, para a Solução A,
conforme se enquadra na FIG. 1.
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4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
4.1 - ENQUADRAMENTO
Conforme enquadramento na FIG. 1 e visualização de maior pormenor na FIG. 2, onde se localiza o projeto
sobre fotografia aérea, os traçados propostos iniciam-se ao km 111+500 da EN125, na zona de Torrejão, a
poente da cidade de Olhão, atravessando depois uma zona a norte da cidade, de caráter agrícola e onde se
mistura uma ocupação urbana dispersa. Terminam ao km 116+100 também da EN125, já a nascente de
Olhão, numa rotunda existente a sul de Quelfes, junto à Zona Empresarial de Marim.
O PDM de Olhão tem reservado um corredor com 400 m de largura para o desenvolvimento desta via, o
qual foi devidamente considerado face ao referido nos Antecedentes e que se encontra por isso também
localizado na FIG. 2.
A parte inicial da Circular de Olhão, e tendo em conta a sua inserção na EN125 a poente de Olhão, está
ainda inserida na área de proteção do Parque Natural da Ria Formosa que se estende nesta zona para
norte da EN125, e cujos condicionamentos à implantação do projeto foram também considerados no seu
desenvolvimento, nomeadamente usando para o efeito vias existentes que podendo ser alargadas e
melhoradas não constituem assim uma abertura de novos canais, nos termos do que permite o regulamento
do Parque.
Com base nestes alinhamentos iniciais que procuram minimizar a passagem em área do PNRF, procurouse de seguida que o desenvolvimento do restante traçado se fizesse, sempre que possível, usando vias
existentes de modo a minimizar a afetação dos usos do solo, situação que só foi contudo possível na
Solução B, até cerca do km 1+600 e depois no final do traçado, usando a via camarária existente que já
liga atualmente à rotunda da Zona Empresarial de Marim, a nascente da cidade do Olhão, onde a Circular
de Olhão termina.
Procurou-se também que os traçados não afetassem edificado (o que apenas se verifica na Solução A, com
uma edificação degradada e não habitada, junto à rotunda A3 a norte do cemitério de Quelfes e numa outra
edificação junto à rotunda existente na EN125, no final do traçado, mas que será possível de retificar em
fase de projeto de execução para a solução escolhida), se minimizasse a passagem em áreas agrícolas de
maior valor, embora nem sempre tal tenha sido possível, caso da zona central dos traçados, na envolvente
a Brancanes, por toda a zona ter idênticas características (muitas áreas agrícolas, nalguns casos de
elevado investimento e casas dispersas), pelo que aqui os únicos locais de passagem para a via (entre os
km 3 e 4 das Soluções A e B), voltam a ser os das Alternativas 1 e 2 do processo anterior, por serem os
únicos que efetivamente não afetam edificado, embora consequentemente possam ter impactes em áreas
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agrícolas. Qualquer passagem mais a norte ou mais a sul destes dois alinhamentos não é possível realizarse sem afetar casas de habitação, como é visível na FIG. 2.
Devido a estas situações procurou-se por isso também atender sempre que possível ao corredor do PDM,
por ser também esse a escolha da Câmara Municipal de Olhão e por corresponder a um corredor com
suporte legal, e em teoria, mais “desimpedido”, sendo que a Solução B proposta segue no essencial esse
corredor. Com a Solução A, procurou-se outra alternativa de corredor, uma vez que a própria potencial
escolha de Comissão de Avaliação no processo anterior não recaiu na Alternativa 3 que seguia sempre o
PDM, mas sim na Alternativa 2 que, no seu trecho central, se posicionava mais a sul, por no corredor do
PDM se encontrarem habitações, razão que levou também a atual Solução B, entre os km 3 e 4, a aí
posicionar-se e a Solução A, a posicionar-se a norte do corredor do PDM.
Das condicionantes identificadas na zona, algumas infraestruturas, nomeadamente de abastecimento de
água, saneamento e linhas elétricas, consideram-se passiveis de conciliação com o projeto. No caso da
Reserva Ecológica Nacional (REN) as afetações são muito reduzidas, pela sua ocorrência ser também
muito localizada e no caso da Reserva Agrícola Nacional (RAN), mais extensamente afetada, a sua
minimização é difícil, por se tratar de uma condicionante generalizada a todo o território atravessado e sem
alternativa de a evitar, pelo que ter-se-á que prever a sua desafetação pelo interesse público do projeto.
A interferência da futura via Circular com a área de proteção do Parque Natural da Ria Formosa, foi como
se viu antes, minimizada, fazendo uso de acessos existentes que podem ser alargados e melhorados, o que
aliado ao interesse público do projeto é passível de aplicação do n.º 2 do art.º 42º. A decisão final caberá no
entanto sempre a parecer posterior do ICNF.

4.2 - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PROPOSTAS
O projeto da EN125 – Circular de Olhão apresenta duas soluções alternativas para o seu desenvolvimento,
embora da interligação entre elas, em três zonas distintas, se possa fazer uma conjugação entre elas.
 Solução A
Globalmente, a Solução A corresponde ao traçado que se desenvolve mais a poente e mais a norte de
Olhão, com exceção do trecho entre o km 2+850 e a rotunda A2 em que é o traçado que se desenvolve
mais a sul. Por esta razão é o traçado que apresenta maior distância relativamente ao centro da cidade
e por isto é o mais extenso, possuindo um comprimento total de cerca de 6,145 km. Tem uma área de
ocupação de 14,1 ha. Em cerca de 0,9 km desenvolve-se sobre vias existentes que serão adaptadas para a
sua instalação, situação que foi viabilizada entre a IP e a Câmara Municipal de Olhão.
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Apresenta 4 interseções de nível do tipo rotunda apenas com as vias de hierarquia superior
nomeadamente a EN125 (inicio do projeto), EN2-6, a EM516-3 e a estrada de Quelfes (Rotunda A0 a
Rotunda A3, sendo que a Rotunda A4 corresponde à rotunda existente da EN125 junto à zona industrial de
Marim, no final do traçado). As interseções com as vias de hierarquia inferior são feitas de forma
desnivelada através de 4 restabelecimentos, dos quais três deles cruzarão a via circular através de
passagens inferiores (PI 1A, PI 2A e PI 3A) e um será paralelo à mesma via.
O restabelecimento A1 interseta a via circular ao km 2+255 através da obra de arte PI 1A e refere-se ao
caminho rural que liga a EN2-6 a Queijeira. Associado a ele há o restabelecimento paralelo A1-A que
permite a acessibilidade a Arrochela, também a partir da EN2-6. O restabelecimento A2 cruza inferiormente
a via circular através da obra de arte PI 2A ao km 3+004. Trata-se de um caminho municipal pavimentado
que liga os bairros novos da parte norte da cidade de Olhão a Brancanes. O restabelecimento A3 interseta a
via circular ao km 3+401 através da obra de arte PI 3A e trata-se de um caminho municipal pavimentado
que igualmente permite as acessibilidades entre os bairros da parte norte da cidade de Olhão com a
localidade de Brancanes. No entanto, ao longo do seu percurso confere acessibilidade a algumas quintas,
do seu lado nascente e a pequenos lotes de terreno já urbanizados, do seu lado poente.
 Solução B
O traçado da Solução B é o que se aproxima mais do traçado do projeto de execução da Subconcessão
Algarve Litoral, nomeadamente da Alternativa 1 desse projeto e que foi anteriormente submetido a
procedimento de AIA, bem como segue também no essencial o corredor do PDM, com ligeiras adaptações
para uma melhor inserção ou para evitar situações de demolição de edificado presente nesse corredor.
O traçado da Solução B é o menos extenso dos dois estudados, possuindo um comprimento total de cerca
de 5,708 km, ou seja, menos 436 m do que o da Solução A. Tem uma área de ocupação de 12,9 ha. Em
cerca de 1,9 km desenvolve-se sobre vias existentes que serão adaptadas para a sua instalação. Trata-se
de um traçado que se implanta mais próximo do limite urbano da cidade de Olhão, nas proximidades das
localidades de Bela-Mandil, Arrochela, Quinta do Major, Casinha de Gala e Piares e contornando por sul o
cemitério de Quelfes (km 4+500), ao invés da Solução A que o faz por norte.
Esta solução apresenta sempre soluções de nível do tipo rotunda (6) para articulação com as vias
intercetadas (Rotundas B0 a B5), não só com as vias de hierarquia superior, nomeadamente a EN125
(inicio do projeto), EN2-6 (rotunda B2), a EM516-3 (rotunda B4) e a estrada de Quelfes (rotunda B5), mas
ainda com duas vias de hierarquia inferior, nomeadamente com um caminho municipal que entronca com a
estrada de Bela-Mandil e que dá origem à rotunda B1 e com um dos caminhos municipais que ligam Olhão
a Brancanes e que dá origem à rotunda B3. A Rotunda B6 corresponde à rotunda existente da EN125 junto
à zona industrial de Marim, no final do traçado).
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 Ligações entre Soluções
As Soluções A e B apresentam três zonas de articulação entre elas, as quais se destinam a permitir
combinações entre os dois traçados gerais. As Ligações A-B-1 e B-A-1 surgem por volta do km 1+000 das
soluções em zona de pinhal; as Ligações A-B-2 e B-A-2 surgem por volta do km 2+500 das soluções em
zona agrícola; as Ligações A-B-3 e B-A-3 surgem na parte final do traçado após a rotunda junto ao
cemitério de Quelfes, em zona agrícola de habitação dispersa tal como as soluções principais, sendo aqui
mais extensas.

4.3 - OUTROS ASPETOS DE INTERESSE DO PROJETO
O material escavado terá um maior reaproveitamento na Solução A face à Solução B, em face do balanço
3

3

de terras obtido, 4 543 m face a 55 329,2 m , havendo portanto em ambas as soluções material em
excesso, a levar a vazadouro, mas que no caso da Solução B será mais significativo. A Solução A tem
contudo maior escavação e também maiores aterros que a Solução B, mas que permitem obter no final um
saldo de terras movimentadas mais favorável.
Quadro 1 – Movimentos de Terras no Projeto da Circular de Olhão
Movimento de Terras
Solução A
Solução B

Unidade

Quantidades
Escavação

Aterro

Total

3

88779,9

84236,9

4 543

3

63311,1

7982,0

55 329,2

m
m

A drenagem transversal da via será assegurada por passagens hidráulicas (PH) dimensionadas para cheias
com um período de retorno de 100 anos. Na Solução A prevêem-se 15 PH na Solução B 14 PH. Em
complemento à drenagem transversal e com o objetivo de evitar que o pavimento possa ser afetado pelas
águas caídas na plataforma ou nas zonas adjacentes, previu-se também um sistema de drenagem
longitudinal da plataforma e áreas adjacentes.
A via será vedada em toda a sua extensão funcionando como elemento essencial para a salvaguarda da
segurança, nomeadamente, impedindo a invasão acidental do espaço por pessoas e animais,
salvaguardando também a segurança da circulação rodoviária. Constituem, no entanto, exceção os locais
de acesso a propriedades e a alguns caminhos municipais e rurais, nomeadamente quando há
aproveitamento de estradas municipais existentes, com construção de vias laterais para acesso local.
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Todos os caminhos interferidos serão restabelecidos sob a forma de caminhos paralelos de modo a manter
todas as atuais acessibilidade e serão definidas em fase de projeto de execução para a solução escolhida e
com base no cadastro das propriedades e projeto de expropriações.
Os volumes de tráfego previsíveis para as duas soluções em estudo são apresentados nos quadros
seguintes, sendo de referir que a Circular de Olhão captará 44% dos veículos ligeiros que circulam no atual
troço da EN125 e 65% dos veículos pesados. Os restantes são captados das vias municipais concorrentes.
Quadro 2 – Previsões de Tráfego (TMDA) – Solução A – Perspetiva Otimista
2021

2031

Ext.
(km)

Ligeiros

Pesados

Totais

Rot. A0 – Rot. A1

1.65

5 133

93

Rot. A1 – Rot. A2

2.47

9 166

89

Rot. A2 – Rot. A3

0.90

8 699

Rot. A3 – Ent. 1

0.93

Ent. 1 – Rot. EN125

0.19

Troço

Procura Média

2041

Ligeiros

Pesados

Totais

Ligeiros

Pesados

Totais

5 226

6 921

110

7 031

9 486

131

8 617

9 255

11 806

135

11 941

14 955

197

15 152

147

8 846

11 217

173

11 390

14 244

206

14 450

5 672

125

5 796

6 953

147

7 100

9 209

179

9 388

5 685

123

5 808

6 969

145

7 114

9 228

177

9 405

7 377

105

7482

9 522

136

9 658

12 333

177

12 510

Quadro 3 – Previsões de Tráfego (TMDA) – Solução B – Perspetiva Otimista
2021

2031

2041

Ext.
(km)

Ligeiros

Pesados

Totais

Ligeiros

Pesados

Totais

Ligeiros

Pesados

Totais

Rot. B0 – Rot. B1

1.20

5 505

97

5 602

7 443

117

7 560

9 808

140

9 948

Rot. B1 – Rot. B2

0.42

5 731

116

5 847

7 655

138

7 793

10 051

166

10 217

Rot. B2 – Rot. B3

1.58

9 161

108

9 269

11 820

131

11 951

14 584

159

14 743

Rot. B3 – Rot. B4

0.71

9 628

110

9 738

12 750

133

12 883

15 664

161

15 825

Rot. B4 – Rot. B5

0.53

9 001

173

9 174

11 600

206

11 806

14 956

249

14 605

Rot. B5 – Ent. 1

1.07

5 699

130

5 829

7 017

154

7 171

9 233

185

9 418

Ent. 1 – Rot. B6

0.20

5 712

128

5 840

7 034

152

7 186

9 252

183

9 435

7 415

117

7 532

9 622

141

9 763

12 172

170

12 341

Troço

Procura Média

A Solução mais vantajosa, em termos económicos, é a correspondente à Solução B. A combinação que
resulta da Solução A combinada com a Solução B, no final do projeto, após a Rotunda A3 é a mais onerosa.
A diferença entre ambas é de 878 000,00€, aproximadamente.
Em termos de programação temporal, prevê-se que a via entre em exploração em 2021. Até lá, só depois
da decisão do procedimento de AIA, a realizar com base no presente EIA, haverá lugar à realização do
projeto de execução e dos correspondentes estudos ambientais, a que se seguirá o lançamento do
concurso da empreitada e a fase de construção, ainda sem calendarização definida, mas expectavelmente
com uma duração de 15 a 18 meses.
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5 - ESTADO ATUAL DO AMBIENTE
A zona de implantação do projeto revela um relevo plano formado por materiais sedimentares e é
caraterizada por apresentar, na parte mais a poente e norte da cidade de Olhão, áreas agrícolas com
culturas de regadio onde surgem estufas e pomares explorados em regime intensivo, em articulação com
áreas de pomar tradicional. À medida que se avança para nascente, a agricultura mais intensiva perde
expressão, dando lugar aos pomares tradicionais e a uma policultura em torno das habitações.
A agricultura é assim a ocupação do solo predominante, coexistindo contudo várias outras ocupações,
nomeadamente a urbana, traduzida na ocorrência de alguns aglomerados de dimensão variada (BelaMandil, Belmonte, Brancanes, Montemor, Piares e Bairro Novo) ou então casario disperso inserido nas
áreas agrícolas.
Os solos presentes têm em geral uma elevada a média aptidão agrícola, estando por isso quase toda esta
área a norte da cidade de Olhão, integrada na Reserva Agrícola Nacional (RAN).
O clima apresenta-se temperado húmido com Verão seco e quente e a época mais chuvosa a corresponder
ao período entre Outubro e Abril. Os ventos sopram predominantemente de noroeste, mas é o vento de
leste o que atinge maiores velocidades.
Em termos dos recursos hídricos o projeto insere-se na região hidrográfica das Ribeiras do Algarve, em
particular na sub-bacia hidrográfica do Sotavento que drena a faixa mais larga do Barrocal Algarvio para o
sistema lagunar da Ria Formosa que lhe fica a sul. As linhas de água transpostas pelos traçados
apresentam um carácter sazonal, com um caudal muito reduzido ou nulo nos períodos mais secos,
correspondendo a afluentes das ribeiras de Bela-Mandil e de Marim, cujas linhas de água se encontram a
poente e nascente dos traçados e não sendo por estes intercetadas. Em termos da qualidade da água,
essas ribeiras apresentam uma classificação de Inferior a Bom, sendo as principais pressões de origem
difusa (atividade agrícola) e pontual (águas residuais urbanas).
As águas subterrâneas, recarregadas diretamente através da precipitação, são intensivamente usadas pela
agricultura como o demonstram as inúmeras captações de água para rega que surgem em toda a região. A
sua qualidade é afetada por contaminação recorrente em consequência da prática agrícola. De referir que a
água para abastecimento humano provém atualmente da albufeira de Beliche, sendo que as captações
anteriormente utilizadas pelo concelho para o abastecimento, constituem presentemente reservas para
situações pontuais, estando localizadas para sul do projeto mais próximo da área urbana de Olhão.
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A zona apresenta uma boa qualidade do ar e em termos de ruído, tem no geral níveis de ruido baixos e
dentro dos limites legais, com exceção das zonas envolventes às vias rodoviárias de maior importância,
como a EN125, e EN2-6 que apresentam um ambiente sonoro mais perturbado.
No âmbito dos fatores ecológicos, e como já referido, a parte inicial do projeto insere-se na área de proteção
do Parque Natural da Ria Formosa (“Área Terrestre – Proteção Complementar I”) que tem funções de
enquadramento e onde se pretende compatibilizar a intervenção humana e o desenvolvimento social e
económico local com a manutenção do estado de conservação favorável dos habitats e das espécies da
flórea e da fauna, a valorização da paisagem. Esta área assim como a restante afeta ao projeto é
maioritariamente ocupada por áreas agrícolas e em menor grau por áreas de matos e vegetação rasteira e
pequenas manchas de pinhal. Toda a zona apresenta ainda várias áreas edificadas e rodovias, sendo
assim o valor florístico reduzido. De igual modo, a fauna é constituída por espécies mais generalistas e
adaptáveis a este tipo de ecossistemas menos naturalizados.
Em termos da paisagem, o relevo aplanado aliado à fertilidade dos solos e disponibilidade hídrica potenciou
uma exploração agrícola intensiva, constituída por pomares de citrinos, estufas e culturas temporárias em
articulação com os pomares tradicionais. Estas parcelas multiplicam-se pelo território imprimindo um
mosaico de cores e texturas variadas à paisagem. Nesta unidade coexiste ainda uma ocupação urbana
dispersa (e por vezes industrial), que fruto da elevada pressão urbana se traduziu no crescimento do núcleo
urbano de Olhão para as áreas envolventes, materializando novos bairros periféricos de reduzida qualidade
urbanística, distribuídos de forma aleatória, e conduzindo a uma desorganização do espaço. Resulta assim
uma paisagem de sensibilidade visual baixa a moderada.
Relativamente ao património das 15 ocorrências identificadas destaca-se a ausência de classificação oficial
em qualquer uma delas, sendo que apenas o sítio de Bela Mandil se encontra inventariado no Plano Diretor
Municipal de Olhão, classificado com sítio com interesse arqueológico. O valor patrimonial destes sítios é
classificado de médio e reduzido em resultado do mau estado de conservação e da frequência dos
conjuntos edificados e das estruturas de natureza etnográfica, bem como, do pouco valor histórico e
científico dos vestígios arqueológicos identificados à superfície.
Em termos socioeconómicos e como já viu antes, a área de implantação do projeto desenvolve-se na
envolvente noroeste/norte/nordeste da cidade de Olhão, em espaços que mantêm características de
ruralidade peri-urbana com espaços agrícolas em produção ou incultos, mas em que se verifica também a
ocorrência de dinâmicas de expansão periférica do centro urbano de Olhão (urbanizações ou espaços de
moradias dispersas, alguns espaços empresariais e equipamentos), bem como pequenos aglomerados de
características rurais (Brancanes, Piares) com uma dispersão das edificações estruturada ao longo das
rodovias.
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Trata-se, portanto, de um espaço de polarização direta do centro urbano, sede de concelho, mas onde
subsistem dinâmicas importantes ao nível da atividade agrícola apoiada numa densa rede de estradas e
caminhos municipais.
Em termos de ordenamento de território a Circular de Olhão encontra-se contemplada nos instrumentos de
gestão com aplicação mais direta, nomeadamente no Plano Rodoviário Nacional e no Plano Diretor
Municipal de Olhão, onde tem reservado um corredor para a sua implantação desde 2009.
A Solução A e face ao corredor que está definido no PDM posiciona-se a poente do mesmo até cerca do
km 2+500; Entre os km 2+500 e km 4+400 insere-se no corredor do PDM, mas não alinhado com o eixo
proposto, procurando antes espaços livres de edificado. Depois, entre os km 4+400 e km 5+500, está de
novo fora do corredor, mais precisamente a norte deste, voltando ao mesmo apenas no seu trecho final, um
pouco antes da inserção na rotunda existente na EN125 (km 5+500 ao km 6+145).
A Solução B está sempre dentro do corredor do PDM em alinhamento variável face ao seu eixo, de modo a
que nalguns locais não se sobreponha a edificado existente. Apenas num curto trecho, entre os km 2+900 e
km 3+100, posiciona-se marginalmente ao corredor do PDM, a norte deste, para com isso executar a
rotunda B3, na estrada municipal entre Brancanes e o Bairro 28 de Setembro, em área livre de edificado.
Em ambas as soluções os espaços de uso definidos na planta de ordenamento correspondem a espaços
agrícolas.
As condicionantes na zona de desenvolvimento das soluções propostas correspondem a áreas incluídas na
Reserva Agrícola Nacional (RAN), e mais localizadamente a áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional
(REN) e no domínio público hídrico (linhas de água e zona inundável associado ao vale da ribeira de BelaMandil). Ocorrem ainda as servidões associadas ao aeroporto de Faro, a um feixe radioelétrico, a um marco
geodésico e às várias infraestruturas básicas que servem a zona (abastecimento de água, saneamento,
eletricidade e gás natural). De referir ainda que a perigosidade de incendio da zona é reduzida, dado o
carater agrícola.
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6 - OS IMPACTES
Os impactes do projeto são principalmente determinados pelas alterações que se introduzem no território
com a construção da via e todas as estruturas associadas e posteriormente devido à circulação dos
veículos. Para além disso, são ainda determinados pelo próprio serviço que justifica o projeto e que
influencia a mobilidade e acessibilidade regional, bem como ainda neste caso concreto a qualidade de
vida/saúde humana da zona da cidade de Olhão onde se desenvolve atualmente a EN125.
Os impactes podem assim ser positivos ou negativos e assumem importância diferente nas fases de
construção e exploração do empreendimento.
Os impactes positivos relacionam-se sobretudo com a entrada em exploração do projeto e com o facto da
nova infraestrutura vir a eliminar o constrangimento na circulação na EN125, na zona de Olhão, por se
constituir atualmente numa via eminentemente urbana, conduzindo a níveis de serviço muito baixos, a uma
reduzida segurança de circulação e ao surgimento de zonas de conflito, com muitos pontos negros de
sinistralidade rodoviária e que degradam também a qualidade de vida nesta zona da cidade.
A construção de uma circular à cidade de Olhão para o seu atravessamento melhorará assim as condições
de circulação na EN125 com efeitos positivos na circulação regional e local e na qualidade de vida,
segurança e saúde humana da cidade de Olhão. Na nova área de implantação a via será dotada de
características adequadas para uma minimização da sua inserção, nomeadamente pela sua vedação,
integração paisagística e medidas de minimização do ruido emitido.
Estes impactes positivos são ainda reforçados pelos impactes temporários da fase de construção, com o
investimento público associado dinamizando as atividades associadas à construção, criação de postos de
trabalhos e uma maior dinâmica económica no consumo e serviços locais, impacte todavia pouco
significativo no seu conjunto em termos locais, mas mais importante para o setor da construção.
Os impactes negativos estão essencialmente relacionados com a fase de construção e a ocupação do
solo pela implantação da via, efeito de barreira e afetação que produz na sua envolvente, em termos de
perturbação do ambiente socioeconómico e atual enquadramento visual. Ainda que sejam em parte
impactes permanentes, são contudo minimizáveis com medidas adequadas.
Seguidamente far-se-á assim uma análise dos impactes identificados dentro de cada área temática e
considerando as soluções alternativas propostas.
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De referir que nalguns descritores recorre-se por vezes à avaliação do projeto segundo uma divisão por
trechos relacionada com a existência das zonas de ligação entre as Soluções A e B, conforme abaixo
identificado.

Assim, em termos de geologia verifica-se que as alterações do terreno são pouco significativas pelo facto
dos taludes criados terem alturas reduzidas (em geral inferiores a 5 m), embora na Solução B essas alturas
sejam até, de um modo geral, mais reduzidas e fazendo-se também uso de vias existentes em maior
extensão, o que minimiza alterações na topografia.
No balanço global de terras movimentadas, em que todas as soluções conduzem a um valor excedentário, a
3

3

Solução A tem contudo o saldo mais equilibrado 4 543 m face a 55 329,2 m na Solução B, embora seja a
solução que também escave e aterre mais. Se se considerar contudo as combinações de traçado possíveis
pela existência de ligações entre as Soluções A e B, a combinação que resulta da escolha da Solução B
nos Trechos inicial e final e da Solução A, nos Trechos centrais é a mais favorável com um saldo final
3

de 2 935,7 m , beneficiando assim de se introduzir uma menor alteração da topografia pela escolha da
Solução B nos trechos em que mais se faz uso de estradas existentes para a implantação da Circular.
Os impactes são classificados de não significativos em ambas as soluções, sendo a combinação
acima referida a mais favorável, logo seguida da Solução A.
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Em termos dos solos, os impactes negativos relacionam-se com a afetação de solos de elevada
potencialidade agrícola e em que se se considerar a combinação de soluções com menor afetação dessas
áreas inseridas na RAN, a Solução B no Trecho 1 e 2 e a Solução A no Trecho 3 e 4, surge como a
ligeiramente mais favorável (8,9 ha de afetação de RAN). A Solução B integral tem um valor próximo, de
9,2 ha em áreas de RAN. A Solução A revela a maior afetação, com 11 ha.
Os impactes são classificados de significativos face a cerca de mais de três quartos do traçado
afetar estes solos, mas comparativamente menores na Solução B ou na combinação referida acima.
Do ponto de vista do uso do solo, o local de implantação do projeto localiza-se numa zona ocupada
maioritariamente por áreas agrícolas e pomar tradicional do barrocal algarvio, sendo que a Solução B é a
que se apresenta com uma menor área afetada (11,9 ha face a 14,1 ha na Solução A) bem como a menor
área de usos agrícolas, nomeadamente de carater mais intensivo (agricultura de regadio e pomar de
citrinos), com cerca de 3 ha face a 6 ha na Solução A. A Solução B revela também maior ocupação de solo
urbano, onde se incluem as vias existentes a usar, com 2,5 ha de área face a 1,3 ha na Solução A. Tem
também menor afetação de pomar tradicional (3 ha face a 4 ha na Solução A).
Assim, a escolha integral da Solução B, corresponde à alternativa globalmente mais favorável. Os
impactes são não significativos.
Em termos do clima e das características locais da área em estudo e da forma de desenvolvimento do
projeto, não se identificaram situações que possam contribuir para qualquer alteração ou situação de
risco. Em termos dos efeitos nas alterações climáticas a Circular de Olhão irá contribuir para criar
alternativas de circulação, retirando tráfego à Cidade de Olhão e reduzindo tempos de deslocação, podendo
inclusive contribuir indiretamente através dos Planos de Mobilidade previstos pelo município, para o
aumento dos transportes públicos urbanos e a maior utilização de veículos não poluentes dentro da cidade.
Os impactes são classificados de positivos e não significativos em ambas as soluções.
Nos recursos hídricos os impactes não apresentam diferenças entre as Soluções A e B, sendo além
disso impactes classificados de não significativos.

EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO
ESTUDO PRÉVIO

25

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RESUMO NÃO TÉCNICO
0518 EP EIA T1 RNT v02

De facto, ambas as soluções restabelecem de forma adequada as linhas de água intercetadas que são de
carater torrencial, promovem a drenagem das águas caídas na plataforma e nos taludes e o seu
encaminhamento para pontos de descarga no solo ou nas linhas de água e assim a possibilidade da sua
infiltração no solo, minimizando os impactes da área impermeabilizada e da redução da recarga de
aquíferos. As simulações efetuadas permitiram também concluir que não existem impactes negativos ao
nível da qualidade da água descarregada da plataforma, cumprindo-se todos os valores legais para a
descarga de águas.
Não existem também captações de água afetadas e para as captações que se encontram mais próximas da
via e cujo nível freático possa eventualmente ser afetado pela realização das escavações durante a obra,
propôs-se o seu acompanhamento por monitorização a realizar na fase de construção com uma campanha
de avaliação prévia em fase de pré-construção.
Na qualidade do ar os impactes mais significativos do projeto são temporários restringindo-se à fase de
construção, e são devidos às operações de terraplenagens e circulação de máquinas e veículos, com maior
importância sobre as áreas habitacionais envolventes.
Na fase de exploração os impactes permanentes do projeto não apresentam diferenças entre as
Soluções A e B, sendo além disso impactes classificados de não significativos, tendo em conta
aqueles que são os impactes permanentes resultantes do funcionamento da via. As simulações
efetuadas permitiram também concluir que não existem impactes negativos cumprindo-se todos os valores
legais de emissão de poluentes.
Ao nível do ruído a fase de construção de ambas as soluções é caraterizada por impactes negativos
localizados às zonas com habitações. Estes impactes são temporários e pontuais e as atividades desde que
executadas nos períodos indicados na legislação, não têm contudo qualquer restrição.
Na fase de exploração, e para qualquer uma das soluções são cumpridos os limites legais com a aplicação
das medidas de minimização propostas, pelo que os impactes são não significativos para ambas as
soluções.
Nos fatores ecológicos verifica-se que em ambas as soluções se tomou em consideração as orientações
constantes do Plano de Ordenamento do PNRF, com a definição de traçados sobre caminhos e estradas
já existentes, não ocorrendo afetação de coberto vegetal com interesse conservacionista, estando deste
modo em conformidade com as orientações do referido plano.
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Face aos restantes aspetos analisados, não existem diferenças significativas em termos de flora e
vegetação, habitats e fauna que permitam a seleção de uma solução mais favorável, dada também a sua
proximidade e uniformidade geral do território. No entanto, o facto de a Solução B ter o seu traçado sobre
uma maior extensão de estradas existentes, induz um menor impacte sobre o coberto vegetal e a criação de
menos barreiras à movimentação da fauna, o que leva a uma preferência global por esta Solução.
Os impactes são classificados de não significativos em ambas as soluções.
Os impactes na paisagem durante a fase de construção serão em ambas as alternativas negativos, sendo
potencialmente mais significativos na Solução B pela maior presença de observadores na envolvente em
que usa vias existentes para a sua implantação. Trata-se contudo de impactes temporários e são
consequência da desorganização visual do espaço associada a esta fase.
Na fase de exploração e em termos gerais de integração na zona considera-se a Solução B como mais
favorável por a mesma conduzir a uma situação de menor intrusão visual, por em cerca de 30% do traçado
usar vias existentes para o seu desenvolvimento não abrindo novos corredores e por causar também uma
menor alteração na morfologia, com aterros e escavações de muito reduzida altura.
Em termos globais, a ocupação agrícola predominante com pomares (tradicional e intensivo), a dispersão
de observadores e em número relativamente reduzido e só mais localmente moderado e a forte
compartimentação do território, aliado à presença de um relevo plano, contribuem para uma elevada
capacidade de absorção da nova infraestrutura e para que o alcance da sua visibilidade para a envolvente
seja relativamente curto ou imediato, tornando a implantação da nova infraestrutura na paisagem menos
suscetível visualmente.
Os impactes são classificados de não significativos, podendo a Solução B pelas razões referidas ter
uma menor alteração global da paisagem.
Nos aspetos socioeconómicos a Solução B é também considerada como mais favorável, e de uma
forma global, por corresponder à solução com menor área de afetação e que para além disso, procede ao
uso de espaços canais de vias rodoviárias existentes para o seu desenvolvimento, não abrindo novas
frentes de acessos. Tem também uma menor afetação de usos mais sensíveis, nomeadamente, de usos
agrícolas com maior investimento associado ou importância local para os residentes.
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Ao nível do edificado, apenas existe uma situação pontual (comum à Solução A), de potencial afetação de
uma edificação (onde em parte dela funciona um restaurante) na articulação da via camarária usada para a
ligação da Circular com a rotunda da EN125 existente, junto à Zona Empresarial de Marim. Será uma
situação contudo a retificar em face da escala de maior pormenor a que se desenvolve o projeto de
execução.
Os impactes da fase de construção, que podendo ser significativos nas áreas com habitação mais próxima à
obra em termos de saúde humana, são em grande parte temporários e na fase de exploração, os efeitos da
via para as populações envolventes ou não são relevantes, ou o sendo, encontram-se contudo minimizados
e em níveis aceitáveis com as medidas propostas, não sendo por isso significativos.
À Solução B pode contudo também associar-se um acentuar do carater do espaço canal das vias em que se
implanta e nomeadamente na sobreposição à estrada de Bela Mandil existente (Trecho 1), o canal que
existe, embora comporte a Circular, leva a que para a única habitação localizada do lado esquerdo (poente)
da via, se tenha que afetar o logradouro e o acesso à casa se tenha que passar a fazer unicamente pelas
traseiras através do caminho rural proposto para o traçado da solução A (situação que é também hoje
usada).
Assim, neste trecho inicial, a Solução A abrindo um novo corredor a poente da Estrada de Bela Mandil e
paralelo a ela, fá-lo num corredor desimpedido, que poderá ser assim menos penalizante para esta
habitação. A Solução A seguida da Ligação A-B-1, pode ser assim também uma alternativa
interessante a considerar na avaliação global em face dos impactes socioeconómicos.
Ao nível do património verifica-se que na área de incidência direta das soluções se verifica igual número de
afetação de sítios, correspondente a 4 ocorrências cuja classe de valor patrimonial é reduzido e só num
caso, de valor médio, e que é comum a ambas as soluções. Os impactes e face à natureza dos sítios
(vestígios de superfície ou um forno de cal que já terá sido demolido) são potenciais e não impeditivos da
implantação do projeto.
Conclui-se assim que os impactes são globalmente não significativos, sendo a escolha das soluções
indiferente.
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Ao nível do ordenamento do território municipal, conclui-se que a Solução B se apresenta mais favorável
por se incluir de forma integral no corredor do PDM, seguindo as indicações da própria Câmara Municipal
em face do processo anterior (a Solução A sendo uma alternativa ao corredor do PDM tem contudo também
extensos troços que se inserem no mesmo).
Na articulação com a rede viária, a Solução B executa também mais ligações, mais duas rotundas com vias
que no seu conjunto podem funcionar como 5 radiais à cidade de Olhão quer para aceder à Circular, quer
para dela chegar à cidade, melhorando a circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária
circundante e o natural efeito de barreira que uma nova via sempre provoca. Na Solução A e por esta se
desenvolver a cotas mais altas, com maior desnível para o terreno, não é possível executar tantas ligações
de nível, pelo que as vias intercetadas são restabelecidas de forma inferior à Circular.
Ao nível das condicionantes a Solução B não tem intromissão na REN e na RAN tem um menor área de
afetação, pelo que é também mais favorável. Nas servidões identificadas no território ou não se verificam
quaisquer impactes (área de servidão do aeroporto de Faro, marco geodésico, feixe radioelétrico) ou da sua
interferência, ocorrerá o devido restabelecimento de serviço.
Os impactes no Ordenamento são positivos e significativos e ao nível dos espaços de uso e
condicionantes os impactes negativos são não significativos, com exceção da RAN, onde são
significativos, sendo uma situação de possível desafetação face ao interesse público do projeto.



A ESCOLHA DA SOLUÇÃO

No quadro seguinte sistematizam-se as escolhas dos diferentes fatores ambientais quanto à solução de
projeto mais favorável, verificando-se uma preferência generalizada pela Solução B:
Quadro 4 – Síntese da Favorabilidade Ambiental das Alternativas. Justificação da Opção
Fator Ambiental

Geologia

Solução mais
favorável
Solução A ou
Solução B
(Trechos 1 e 4)
+ Solução A
(Trechos 2 e 3)

Solos

Solução B

Uso do Solo

Solução B
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Justificação para a escolha
−

Saldo final de terras movimentado mais equilibrado na Solução A, 4 543
3
3
m face a 55 329,2 m na Solução B, pese embora os valores de terras
movimentados sejam maiores, por se alterar também um pouco mais o
terreno

−

Menor afetação permanente de solos de maior potencial agrícola e
integrados na RAN pela Solução B (cerca de 9 ha) face a 11 ha na
Solução A.

−

Menor afetação global de usos (e dos com potencial maior impacte
económico) pela Solução B pela menor área de implantação e por usar
em maior extensão vias já existentes para a sua implantação
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Fator Ambiental

Solução mais
favorável

Clima / Alterações
Climáticas

Indiferente

Recursos Hídricos

Indiferente

Flora e Habitats
Naturais, Fauna

Justificação para a escolha
−

Impactes muito idênticos e não significativos sem riscos para o projeto
ou alterações na zona.

−

Ambas as soluções restabelecem as linhas de água, não têm afetação
de captações e não têm impactes ao nível da qualidade da água das
águas descarregadas da plataforma.

−

Território já antropizado, mas onde a Solução B por ter o seu traçado
sobre um maior número de estradas existentes, induz um menor
impacte sobre o coberto vegetal e a criação de menos barreiras à
movimentação da fauna.

−

Solução B como mais favorável por a mesma conduzir a uma situação
de menor intrusão visual, por em cerca de 30% do traçado usar vias
existentes para o seu desenvolvimento não abrindo novos corredores e
por causar também uma menor alteração na morfologia, com aterros e
escavações de muito reduzida altura.

Solução B

Paisagem

Solução B

Qualidade do ar

Indiferente

−

Em ambas as soluções não existem impactes negativos cumprindo-se
todos os valores legais de emissão de poluentes.

Ruído

Indiferente

−

Ambas as soluções cumprem com os limites legais, com a aplicação das
medidas de minimização propostas

Resíduos

Indiferente

−

Impactes muito idênticos e não significativos

−

A Solução B é considerada como mais favorável por ter menor área de
afetação, proceder ao uso de espaços canais de vias rodoviárias
existentes em maior extensão, não abrindo novas frentes de acessos.
Tem menor afetação de usos mais sensíveis, nomeadamente, de usos
agrícolas com maior investimento associado ou importância local para
os residentes.

−

Os impactes e face à natureza dos sítios (vestígios de superfície) são
potenciais e não impeditivos da implantação do projeto, sendo idênticos
em ambas as soluções

−

Solução B se apresenta mais favorável por se incluir de forma integral
no corredor do PDM

−

Ao nível das condicionantes a Solução B não tem intromissão na REN e
na RAN tem menor área de afetação

Aspetos
socioeconómicos

Solução B

Património

Indiferente

Ordenamento do
Território
e
Condicionantes
Ambientais

Solução B

Desta síntese é possível concluir que a Solução B é globalmente mais favorável e os fatores ambientais
que a escolhem são os mais relacionados com os aspetos territoriais e de ordenamento: Solos, Uso do
Solo, Ecologia, Paisagem, Socioeconomia e Ordenamento e Condicionantes. Os impactes nestes
fatores, tendencialmente são mais significativos e a Solução B é escolhida por ter impactes
comparativamente menos significativos.
Os restantes fatores mais ligados aos aspetos físicos e de qualidade do ambiente consideram indiferente a
escolha da solução (Clima e Alterações Climáticas, Recursos Hídricos e Qualidade da Água,
Qualidade do Ar, Resíduos), sendo que os impactes são em todos os casos não significativos.

EN 125 – CIRCULAR DE OLHÃO
ESTUDO PRÉVIO

30

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RESUMO NÃO TÉCNICO
0518 EP EIA T1 RNT v02

O Património considera também indiferentes as soluções, por terem impactes semelhantes e em ambos
os casos, não significativos.
Também o Ambiente Sonoro e dado que da aplicação de medidas é possível cumprir em todas as
soluções com os limites legais para a tipologia de zona e, assim sem impactes negativos, considera as
soluções indiferentes.
A Geologia e considerando o saldo final de terras mais equilibrado, uma vez que as alterações na
geomorfologia não são significativas, opta pela conjugação mais favorável de soluções que é a
Solução B nos trechos inicial e final e a Solução A nos trechos 3 e 4.
No Quadro seguinte faz-se uma síntese dos principais aspetos que caracterizam os impactes associados ao
projeto e às suas Alternativas e na FIG.6 localizam-se os principais impactes em cada alternativa.
Quadro 5 – Síntese dos Principais Aspetos de Impacte nas Alternativas em Estudo
Descritores

Solução A

Solução B

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia
Volume de Terras Movimentadas (saldo final)

4 543 m3

55 329 m3

Altura máxima ao eixo de escavação / aterro

6,9 m / 6,9 m

4,3 m / 5,1 m

Interferência com áreas de recursos geológicos de
interesse económico

Não

Não

Interferência com captações de água (rega)

Não

Não

Interferência com perímetros de proteção a captações

Não

Não

Hidrologia e Qualidade das Águas Superficiais
Restabelecimento de Linhas de água de água
atravessadas

16
(1 já existente)

15
(1 já existente)

Interferência com estruturas de aproveitamento de
água (charcas)

Não

Não

Solos e Uso do Solo
Afetação de solos e respetivos usos

14,1 ha

11,9 ha

Solos de maior capacidade de uso (classe A)

3,7 ha

0,4 ha

Área agrícola (pomar de regadio, agricultura de
regadio e estufas)

6,0 ha

3,0 ha

Pomar tradicional

4,0 ha

3,0 ha

Área florestal

2,9 ha

3,3 ha

1,3 ha

2,5 ha

Solo urbano (área social, industrial e estradas)

Fauna, Flora e Habitats Naturais
Afetação de biótopos de maior valor ecológico

Pinhal e matos rasteiros

Pinhal e matos rasteiros

Não significativo

Não significativo

Efeito barreira para fauna

Paisagem
Sensibilidade elevada da bacia visual
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Descritores

Solução A

Solução B

15 / 0

27 / 0

Piso + barreiras (585 m)

Piso + barreiras (1025 m)

Ruído
Recetores em incumprimento (sem/com medidas)
Medidas de Minimização do Ruído

Qualidade do Ar
Emissão de poluentes

Sem violação dos limites legais

Sem violação dos limites
legais

Aspetos Socioeconómicos e de Ordenamento do Território
Edifícios afetados diretamente

2

1

877 m entre ligações

815 m entre ligações

0,9 km

1,9 km

Infraestruturas básicas a restabelecer

Infraestruturas básicas a
restabelecer

Não

Não

Afetação de áreas de REN

0,9 ha

-

Afetação de áreas de RAN

11 ha

9,2 ha

4

4

Efeito barreira
Uso de vias existentes
Infraestruturas interferidas
Equipamentos afetados

Património
Número de sítios de interesse afetados
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7 - AS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental desenvolvido identifica as medidas que permitirão minimizar os impactes
identificados, sobretudo para a fase de construção, e controlar os impactes residuais.
No projeto de execução e face à alternativa escolhida:
•

Desenvolver o projeto das soluções que permitam reduzir os impactes no ambiente sonoro local e já
identificadas no presente estudo com uma primeira avaliação da sua eficácia (piso drenante com
maior capacidade de absorção do ruido, complementado por barreiras acústicas);

•

Desenvolver o projeto de enquadramento paisagístico da via para a sua melhor inserção na
envolvente, com relevo para a integração das rotundas, com recurso a espécies da flora local;

•

Devem ser também definidos todos os restabelecimentos /caminhos paralelos necessários, de
modo a manter as atuais acessibilidade às propriedades que ficarão confinantes com a nova via;

•

Deve ser também retificada a inserção da Circular de Olhão na chegada à rotunda da EN125, junto
à Zona Empresarial de Marim, de modo a não afetar a edificação que aqui existe e onde funciona
um restaurante.

•

Deverá ser também instruído junto das entidades responsáveis o pedido de utilização do Domínio
Hídrico das linhas de água interferidas e da ocupação de solos incluídos na Reserva Agrícola
Nacional.

Na fase de construção, a gestão ambiental de obra, reduzindo as áreas de intervenção ao mínimo,
localizando as estruturas temporárias de apoio como estaleiros e acessos nos locais indicados, e fazendo o
controle de terras, resíduos, águas, poeiras e ruído, a proteção da flora e vegetação e linhas de água,
permitirá evitar danos desnecessários e reduzir as perturbações na qualidade de vida local.
O cumprimento e a implementação de todas estas medidas serão assegurados através do
Acompanhamento Ambiental da Obra e farão parte do Caderno de Encargos da empreitada.
Apresenta-se seguidamente uma síntese das medidas mais relevantes para esta fase:
•

Localização preferência do estaleiro em áreas em zonas impermeabilizadas ou intervencionadas
não afeando novas áreas. Em caso de impossibilidade de cumprir com estas indicações os locais
propostos devem ter em conta a Carta de Condicionantes do EIA e não devem situar-se em áreas
do Parque Natural da Ria Formosa, domínio hídrico, RAN e REN, áreas inundáveis, proximidade de
áreas urbanas, áreas agrícolas, zonas com património identificado.
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•

O planeamento e os acessos de obra devem ser atempadamente definidos antes das obras
articulando-os com o município e juntas de freguesia, informando previamente a população,
nomeadamente das intervenções a realizar, sua localização e período temporal, uso de vias para
acessos de obra, faseamento construtivo e gestão da circulação quando se proceder ao uso de vias
existentes para a implantação do projeto e a forma de garantir os acessos às habitações
envolventes durante a permanência da obra nesses locais. A construção prévia de caminhos
paralelos de modo a garantir as acessibilidades às propriedades durante a construção da via,
poderá ser também uma medida importante a definir no planeamento de obra;

•

Nas áreas que venham a ser usadas para caminhos paralelos e acessos de obra e que não tenham
sido abrangidas pela prospeção arqueológica realizada, devem as mesmas ser alvo de uma
prospeção arqueológica anterior à realização das obras e de eventuais outras ações específicas de
registo ou conservação / proteção de potenciais elementos patrimoniais identificados;

•

É ainda importante a realização de campanhas de formação e sensibilização ambiental, destinadas
a todos os intervenientes na Empreitada e desde o seu início, para que estes sejam alertados dos
impactes ambientais associados às diferentes atividades e relação com a população;

•

A exploração do estaleiro, a gestão dos resíduos e o transporte de materiais de/e para o estaleiro
devem ter em conta as medidas pormenorizadas no EIA evitando derrames e contaminações do
solo, água e afetação da qualidade do ar;

•

No âmbito da empreitada devem estar também devidamente estabelecidos e identificadas as
medidas destinadas ao relacionamento com as populações afetadas e com a minimização das
perturbações para essas populações e atividades económicas;

•

A circulação nas vias locais e particularmente junto às povoações deve ser feita a velocidade
reduzida, respeitando os limites de circulação e o facto de haver habitações junto à via.

•

Atender também à legislação em vigor (Artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do Ruído),
aplicáveis às atividades ruidosas temporárias, nomeadamente no que se refere à proximidade a
edifícios de habitação. Caso se pretenda realizar atividades ruidosas temporárias junto dos edifícios
indicados e fora dos horários estabelecidos, deverá ser assim requerida a “Licença Especial de
Ruído” para este fim à Câmara Municipal de Olhão;

•

O restabelecimento das redes de infraestruturas atravessadas deve ser feito em articulação com as
entidades responsáveis e assegurado a menor perturbação no seu funcionamento;
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•

Nesta fase serão ainda monitorizados os fatores ambientais julgados mais relevantes, face aos
efeitos esperados, designadamente ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, pela potencial
afetação do nível freático das captações mais próximas ao projeto durante a execução das
escavações;

•

No final da obra deve ser assegurada a conveniente desativação do estaleiro, acessos de obra,
recuperando essas áreas ou repondo as condições iniciais. Deve ser também assegurada a
desobstrução e limpeza de todos os elementos de drenagem que possam ter sido afetados pelas
obras de construção.

Na fase de exploração deve ser mantida a integração paisagística proposta e feita a manutenção / limpeza
dos taludes e rotundas de modo a gerir a faixa de combustível da envolvente direta à estrada. Deve ser
também assegurada a manutenção e limpeza periódica dos órgãos de drenagem transversal e longitudinal
de modo a assegurar a drenagem das linhas de água restabelecidas e evitar riscos de inundação para a
estrada e envolvente.
O piso proposto para a redução dos níveis de ruido emitido pela circulação deve ser mantido em boas
condições de exploração de modo a manter a sua eficiência. A monitorização regular dos níveis de ruido (ou
em caso de reclamação) permitirá ir verificando a eficácia das medidas complementares propostas
(barreiras acústicas) e assegurará a sua retificação / complemento em caso de necessidade.
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8 - CONCLUSÃO
No Estudo de Impacte Ambiental foram caracterizados e avaliados os potenciais impactes provocados no
ambiente, decorrentes da implementação do Estudo Prévio da EN125 – Circular de Olhão, o qual apresenta
dois traçados alternativos para avaliação e sujeição a procedimento de AIA.
A execução do projeto vem corresponder à eliminação de um constrangimento que ainda existe neste troço
da EN125, com assinalável redução do nível de serviço e dos tempos de percurso, pelo seu
desenvolvimento no interior da cidade de Olhão, onde constitui um arruamento urbano, com visíveis
incómodos na qualidade de vida e segurança da população e com tempos de percursos para os utentes
muito mais elevados e penalizadores da desejada melhoria de circulação que se impõe a uma estrada desta
natureza.
O estudo realizado permitiu caracterizar, de forma detalhada todos os fatores de interesse ambiental, tendo
sido avaliados os impactes nas fases de construção e exploração, dado que pelas características do projeto
não se prevê a sua desativação.
Da análise efetuada verifica-se que os impactes negativos do projeto ocorrem essencialmente durante a
fase de construção, assumindo um carácter temporário.
Os impactes mais significativos estão associados sobretudo, à alteração territorial e visual da zona durante
a construção e a introdução de naturais perturbações à normal circulação e afetação da envolvente direta
em termos da sua qualidade ambiental devido à execução das obras.
Estes impactes de carácter local, podem classificar-se genericamente como negativos, de magnitude
reduzida a moderada na adjacência de algumas áreas habitadas à via. São por isso classificados de
importância não significativa a pontualmente significativa, sendo minimizáveis e aplicando-se a ambas as
soluções alternativas em estudo.
O projeto terá em conta a minimização dos impactes na fase de construção sobre os utentes e a população
da zona envolvente, nomeadamente pela definição de medidas de gestão ambiental, de um faseamento
construtivo e do método de construção geral que reduz de forma substancial os incómodos da fase de
construção e a significância dos impactes sobre as populações e na circulação das vias restabelecidas.
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Constituirá um impacte permanente do projeto a alteração do espaço na zona de implantação do projeto,
sendo contudo de referir que o corredor para esta via já se encontra previsto no PDM de Olhão, o qual foi
preferencialmente, ou sempre que possível seguido, para o desenvolvimento das alternativas de projeto, em
particular pela Solução B, saindo do mesmo quando não há corredor livre de edificado. A Solução A sendo
uma alternativa a esse corredor tem contudo troços que se inserem no mesmo.
Esta solução pretendeu ir de encontro ao manifestado pela Câmara Municipal de Olhão no anterior
procedimento de AIA, que considerou que o traçado inicial e que está estabilizado desde 2009, com reserva
de corredor em PDM, seria o mais favorável.
O projeto está ainda de acordo com as atuais orientações do entendimento entre a IP e a Câmara Municipal
de Olhão quanto à redução das características desta variante, nomeadamente através do aproveitamento
da parte das vias camarárias existentes e da redução do perfil transversal tipo da estrada a construir,
minimizando com isso a abertura de novos canais e a afetação de usos, numa zona que é marcada pela
ocupação agrícola e áreas inseridas em RAN.
No seu desenvolvimento procurou-se também corresponder da melhor forma às restrições impostas pelo
Plano de Ordenamento do PNRF não fazendo abertura de novos acessos mas usando vias existentes que
podem ser alargadas e melhoradas, nos termos do n.º 2 do art.º 42 do seu regulamento e já com consulta
prévia sobre este entendimento à Direção do Parque.
De igual modo se previu a articulação com a rede viária local de forma a que a Circular possa efetivamente
ser acessível a toda a região a norte da cidade de Olhão, estabelecendo um conjunto alargado de rotundas
e nomeadamente com estradas mais relevantes (ER2-6, EM516-3 e a EN398 (ligação à A22 – Via do
Infante)) e melhorando com isso também a circulação viária entre o centro histórico de Olhão e a rede viária
circundante e o natural efeito de barreira que uma nova via sempre provoca.
Com base nas avaliações realizadas e nos impactes comparados da Alternativa Zero (sem projeto), concluise que o projeto é positivo e apresenta viabilidade ambiental, para qualquer um das alternativas estudadas,
pese embora a Solução B se apresente globalmente como mais favorável face à Solução A.
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