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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente Proposta de Definição do Âmbito diz respeito ao Estudo de Impacte Ambiental do 

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

 

Tal sistema visa melhorar o sistema de saneamento básico dos concelhos abrangidos (parte de 

Faro, Olhão e S. Brás de Alportel) e é dimensionado de forma a cobrir a população (permanente e 

flutuante) dos três concelhos (abrangidas por este sistema), incluindo as necessárias infra-

estruturas de intercepção e tratamento (ETAR), satisfazendo os requisitos mais exigentes para o 

tratamento dos efluentes. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro, o proponente pode, preliminarmente ao Procedimento de Avaliação 

do Impacte Ambiental, apresentar à Autoridade de AIA uma Proposta de Definição do Âmbito do 

Estudo de Impacte Ambiental. 

 

A Proposta de Definição do Âmbito pretende identificar as questões e áreas temáticas que se 

antecipem de maior relevância em função dos impactes positivos e negativos que o projecto em 

causa possa causar no ambiente e que por isso devam ser referidos e analisados no EIA. 

 

A realização da Proposta de Definição do Âmbito surge no sentido de planear e organizar o EIA, 

apresentando as questões principais do projecto e os impactes associados, propondo uma 

metodologia a seguir no desenvolvimento do EIA, facilitando desta forma a sua realização. 

 

O planeamento antecipado do EIA envolve o compromisso do proponente e da Comissão de 

Avaliação quanto ao conteúdo do EIA. Este “acordo prévio”, apenas alterável se surgirem 

circunstâncias que manifestamente o contrariem, implica que a proposta de definição do âmbito 

seja elaborada com o rigor necessário ao caso concreto, para permitir uma deliberação eficaz da 

comissão de avaliação, tendo presente o objectivo de focalizar o EIA nos impactes significativos do 

projecto. 

 

Desta forma, a presente Proposta de Definição do Âmbito foi elaborada com base numa avaliação 

preliminar do conteúdo do projecto (o qual se encontra em fase de Estudo Prévio), bem como uma 

avaliação das condicionantes de natureza biofísica, sócio-territorial e ambiental, identificadas para 

o espaço considerado. Tal avaliação foi efectuada com base, quer em visitas de campo aos locais 

considerados, quer na avaliação preliminar de elementos de natureza técnica e legal, neste último 

caso, sobretudo no domínio do planeamento territorial considerado para esta área. Como é 
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evidente, não se tratou neste particular da elaboração de qualquer “Estudo Preliminar” de Impacte 

Ambiental, mas tão-somente da recolha dos principais elementos que, do ponto de vista dos 

objectivos legalmente estabelecidos para a elaboração de uma Proposta de Definição do Âmbito, 

permitam precisar o grau de actuação e a metodologia específica a que se irá recorrer em sede de 

Estudo de Impacte Ambiental. 

 

A Proposta de Definição de Âmbito em questão foi assim elaborada seguindo o conteúdo e 

estrutura propostos na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que define as regras gerais a que esta 

deve obedecer. 

 

Como atrás se referiu, para elaboração da mesma foi efectuado um breve levantamento do local 

onde se pretende inserir a infra-estrutura em estudo, assim como da zona envolvente, de forma a 

avaliar as propostas metodológicas mais adequadas ao Estudo em questão. 
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2 IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO SUMÁRIA E LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

O proponente do projecto é a empresa Águas do Algarve, SA, responsável pelo Sistema 

Multimunicipal de Saneamento de toda a Região do Algarve. 

 

 

2.2 DESIGNAÇÃO DO PROJECTO, FASE DO PROJECTO E EVENTUAIS ANTECEDENTES 

 

O projecto refere-se ao Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais 

de Faro e Olhão.  

 

O projecto encontra-se em fase de Estudo Prévio. 

 

Não existem antecedentes (nomeadamente Estudos Preliminares de Impacte Ambiental) referentes 

ao projecto. 

 

Neste sentido, é realizada a Proposta de Definição do Âmbito do EIA do Sistema Intermunicipal de 

Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão, que sintetiza as questões e áreas 

temáticas de maior relevância para o projecto, identificando a metodologia que o EIA deverá 

seguir, de forma a melhor se adequar ao projecto em causa e dar resposta a todas as questões que 

se apresentem relevantes. 

 

 

2.3 OBJECTIVOS DO PROJECTO E SUA JUSTIFICAÇÃO 

 

Actualmente, parte das águas residuais geradas na cidade de Faro são tratadas na ETAR de Faro 

Nascente, situada a cerca de 2 km a Este da povoação, no concelho de Faro. Esta instalação de 

tratamento foi construída em 1989 e de acordo com informação da Águas do Algarve, foi 

dimensionada para tratar as águas residuais produzidas por uma população equivalente a 112 000 

hab.eq., aproximadamente. 
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O processo de tratamento da infra-estrutura consiste num sistema extensivo por lagunagem 

(sequência lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e lagoa de maturação). O tratamento preliminar 

inclui uma operação de gradagem desenvolvida em dois canais dispostos em paralelo, equipados 

com grade de perfil curvo, em que apenas uma delas é dotada de sistema de limpeza mecânico. A 

medição do caudal afluente é efectuada imediatamente a seguir à operação de gradagem através 

de medidor ultrasónico instalado em caleira Parshall. A remoção de areias é efectuada em dois 

desarenadores circulares tipo “pista”. 

 

A ETAR de Olhão Poente localiza-se a cerca de 1 km a Oeste da cidade de Olhão, no concelho de 

Olhão e, de acordo com informação da Águas do Algarve, foi dimensionada para tratar as águas 

residuais produzidas por uma população equivalente a 45 000 hab.eq., aproximadamente. 

 

O processo de tratamento da infra-estrutura consiste num sistema extensivo por lagunagem 

(sequência de duas lagoas anaeróbias, duas lagoas facultativas e duas lagoas de maturação). O 

tratamento preliminar inclui somente uma operação de desarenação materializada em de dois 

canais dispostos em paralelo. A medição do caudal afluente é efectuada a jusante da operação de 

remoção de areias, através de um medidor ultra-sónico instalado em caleira Parshall. 

 

Desta forma, e face ao facto de, quer o dimensionamento das ETAR actualmente em 

funcionamento, quer as condições técnicas do próprio funcionamento não se adequarem já às 

exigências aplicáveis, impõe-se a reformulação do Sistema Intermunicipal de Intercepção e 

Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão. 

 

Assim, o Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão 

visa a implantação de um sistema de tratamento das águas residuais produzidas por parte das 

populações (fixas e flutuantes) dos concelhos de Faro, Olhão e S. Brás de Alportel, e que tendo 

como base a aplicação de uma tecnologia avançada e eficiente, pretende garantir um nível elevado 

de qualidade da água tratada.  

 

A construção de novas infra-estruturas de saneamento na região do Algarve vem proporcionar a 

melhoria do sistema de saneamento básico desta região, garantido a melhoria da qualidade da 

água dos recursos hídricos existentes, ribeiras e lagoas e também das águas balneares.  

 

No caso vertente, e tendo em conta o facto de as infra-estruturas associadas ao Sistema 

considerado se localizarem sobretudo no Parque Natural da Ria Formosa, visa-se igualmente a 

qualificação natural desta importante área natural, assim como a melhoria da qualidade da água, 

com efeitos ao nível da melhoria das condições associadas às actividades económicas dependentes 

da Ria (incluindo a actividade dos mariscadores de bivalves). 
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Uma ETAR e infra-estruturas associadas, quando em correcto funcionamento, representa, não só 

uma ferramenta fundamental de preservação dos recursos hídricos e da vida aquática neles 

existente, mas também um meio de protecção da saúde pública e de melhoria da qualidade de vida 

das populações. 

 

Porque está directamente relacionado com a saúde pública e com as condições de vida da 

população, o sistema de saneamento básico representa um dos índices de desenvolvimento de um 

país, pelo que é fundamental que se actue nesta área, não só através da construção de novas 

ETAR mas também com a melhoria do funcionamento das já existentes. 

 

O Algarve é um dos principais destinos turísticos de Portugal, sendo a sua principal atracção a 

elevada diversidade de praias e as condições climatéricas favoráveis ao seu aproveitamento, mas 

igualmente os seus recursos naturais e diversidade paisagística. No entanto, se por um lado do 

ponto de vista económico o turismo é fundamental nesta região, por outro, a pressão turística que 

se faz sentir na faixa litoral, aliada a algumas carências ao nível de estratégias de protecção 

ambiental, levaram a que o Algarve enfrente actualmente consideráveis problemas ambientais. 

A construção do Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e 

Olhão surge com o intuito de melhorar o sistema de saneamento básico desta região do Algarve, 

garantindo por um lado a melhoria da qualidade de vida da população residente, representando, 

por outro lado, uma medida que visa a protecção do meio ambiente e evita a sua degradação, 

designadamente ao nível da qualidade da água, o que constitui uma condição necessária e 

fundamental para a atracção turística, para garantir uma oferta de qualidade e para garantir a 

qualidade do Parque Natural da Ria Formosa e das actividades económicas a este associadas. 
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2.4 PROJECTOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES 

 

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

substituir as infra-estruturas actualmente coincidentes com as ETAR de Faro Nascente e de Olhão 

Poente. 

 

Desta forma, as infra-estruturas actualmente integradas nestas ETAR serão forçosamente 

desactivadas, pelo que se considera como projecto associado ao Sistema Intermunicipal de 

Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão a desactivação das infra-estruturas 

actualmente existentes. 

 

 

2.5 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A AUTORIZAÇÃO 

 

Dadas as características do projecto a entidade responsável pelo licenciamento do mesmo é a 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARH Algarve), criada pelo Decreto-Lei n.º 

208/2007, de 29 de Maio.  

 

 

2.6 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

2.6.1 Localização às Escalas Nacional, Regional e Concelhio 

 

O Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão situa-

se na Região do Algarve, nos Concelhos de Faro e Olhão, na zona litoral, na zona lagunar da ria 

Formosa, no que se refere às ETAR consideradas (projecto e respectivas alternativas) e na zona 

urbana ou junto às vias principais de ligação entre os dois concelhos, no que se refere às Infra-

estruturas de transporte. 
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Figura 1 - Enquadramento do projecto a nível nacional, regional e concelhio 
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A ETAR de Faro Nascente, existente a desactivar, localiza-se no concelho de Faro, a cerca de 2,5 

km a Oeste da cidade de Faro, numa parcela incluída na zona lagunar da ria Formosa. O acesso ao 

local é efectuado através de um caminho secundário de terra batida, que se desenvolve do lado 

direito da EN 125 (no sentido Faro – Olhão) ao km 2. 

 

A ETAR de Olhão Poente, existente a desactivar, localiza-se no concelho de Olhão, a cerca de 1,1 

km da sede de concelho. O terreno de implantação da infra-estrutura de tratamento insere-se 

igualmente na zona lagunar da ria Formosa. O acesso ao local é efectuado através de um caminho 

secundário, que se desenvolve do lado esquerdo da EN 125 (no sentido Olhão - Faro), ao km 1. 

 

 

Figura 2 - Localização das ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente, sobre Fotografia Aérea 
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2.6.2 Indicação das Áreas Sensíveis 

 

De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, consideram-se como Áreas Sensíveis: 

 

• Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho [revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho]; 

• Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das 

Directivas n.ºs 79/409/CEE e 92/43/CEE [republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de Fevereiro]; 

• Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas 

nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho [revogada pela Lei n.º 107/2001, de 8 de 

Setembro]. 

 

De acordo com a definição de “áreas sensíveis” presente no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro a área abrangida pelo 

projecto apresenta-se inserida numa categoria de áreas sensíveis, nomeadamente, e 

cumulativamente, na Zona de Protecção Especial do Parque Natural da Ria Formosa e Sítio da Ria 

Formosa – Castro Marim. 
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Figura 3 - Inserção da área de Projecto em Áreas Sensíveis 
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2.6.3 Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área do Projecto 

 

Na área de influência do projecto encontra-se em vigor vários Planos de Ordenamento do 

Território, de ordem municipal, intermunicipal e regional, devendo ser referenciados 

nomeadamente os seguintes: 

 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve; 

 Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Vilamoura – Vila Real de Santo António; 

 Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa; 

 Plano Director Municipal de Faro; 

 Plano Director Municipal de Olhão. 

 

 

2.6.4 Servidões e Condicionantes Identificadas na Área do Projecto 

 

No que respeita às Servidões e Condicionantes relevantes para o projecto destacam-se as 

seguintes: 

 

� Domínio Hídrico; 

� Reserva Ecológica Nacional; 

� Reserva Agrícola Nacional; 

� Área Protegida – Parque Natural da Ria Formosa; 

� Rede Natura 2000 – Zona de Protecção Especial do Parque Natural da Ria Formosa e Sítio 

da Ria Formosa – Castro Marim; 

� Servidão de Protecção da Rede Ferroviária; 

� Servidão de Protecção do Aeroporto de Faro. 
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2.7 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO 

 

A área de implantação do projecto referente ao Sistema Intermunicipal de Intercepção e 

Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão coincide, grosso modo e com excepção da 

localização dos colectores, com as áreas onde actualmente se localizam as ETAR de Faro Nascente 

e Olhão Poente. 

 

Tratam-se assim de áreas já intervencionadas e onde se localizam infra-estruturas de tratamento 

de águas residuais. 

 

 

Figura 4 - ETAR de Faro Nascente – Pormenor da implantação de uma das lagoas 
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Figura 5 - ETAR de Olhão Poente (pormenor) 

 

A ETAR de Faro Nascente, como se afirmou atrás, localiza-se no concelho de Faro, a cerca de 2,5 

km a Este desta cidade, em zona lagunar da ria Formosa. De acordo com as informações obtidas 

no Estudo Prévio, esta instalação de tratamento foi construída em 1989. O processo de tratamento 

implantado consiste num sistema extensivo por lagunagem (lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e 

lagoa de maturação). 

 

A ETAR de Olhão Poente, como já foi igualmente referido, localiza-se no concelho de Olhão, a cerca 

de 1,1 km a Oeste desta cidade, em zona lagunar da ria Formosa. O processo de tratamento 

implantado consiste num sistema extensivo por lagunagem (duas lagoas anaeróbias, duas lagoas 

facultativas e duas lagoas de maturação). 

 

Observando a Figura 2 acima, e tendo presentes as características do local, visualizadas numa 

visita de campo efectuada em 8 de Setembro de 2010, verifica-se que os locais onde actualmente 

se localizam as ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente se revelam francamente humanizados, 

situando-se na envolvência de habitações (aspecto sobretudo vincado no caso da ETAR de Olhão 
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Poente, na qual a habitação mais próxima se localiza a cerca de 150-200 m da mesma, enquanto 

na ETAR de Faro Nascente a habitação mais próxima se localiza a cerca de 1.000 m. No entanto, 

na envolvência imediata desta verifica-se a presença de infra-estruturas construídas, mas 

denotando uma situação de abandono. 

 

 

Figura 6 - Estruturas construídas em estado de abandono na vizinhança da ETAR de Faro Nascente 

 

Muito embora a implantação das estruturas a integrar no futuro Sistema Intermunicipal de 

Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão exijam a demolição das actuais 

infra-estruturas, o projecto considerado (e/ou as respectivas alternativas) pretende implantar-se 

neste local. Tratam-se assim de áreas já ocupadas com infra-estruturas de tratamento de águas 

residuais e devidamente intervencionadas. 

 

Estas áreas situam-se na zona de sapal da ria Formosa, sendo as águas lançadas em linhas de 

água com regime de escoamento de carácter perene, designadas por esteiro da Garganta e esteiro 

da Ilha da Lebre, respectivamente em Faro e Olhão. Trata-se de afluentes do canal de Olhão, 

integrados no estuário da ria Formosa. Uma vez que o projecto pretenderá manter (total ou 

parcialmente, de acordo com as alternativas em estudo) os actuais pontos de descarga, valerá a 

pena reter que na área adjacente a estes se localizam pisciculturas em regime extensivo e salinas 
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em laboração. Ao longo do esteiro da Garganta e do Canal de Olhão existem ainda viveiros de 

produção de moluscos bivalves. O canal de Faro e o de Olhão comunicam com o mar na Barra de 

Faro. 

 

Para ambos o local, o acesso é efectuado através de caminhos secundários de terra batida, que se 

desenvolvem a partir da EN 125. 

 

Note-se que, de acordo com o expresso no Estudo Prévio, a solução considerada mais vantajosa é 

a que pretende localizar a futura ETAR no local onde actualmente se localiza a ETAR de Faro 

Nascente. 

 

2.8 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PROJECTO E DOS 

PROCESSOS TECNOLÓGICOS ENVOLVIDOS 

 

2.8.1 Enquadramento Geral 

 

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

servir populações de Faro, Olhão e S. Brás de Alportel, sendo a capacidade estimada de 109.922 e 

132.091 hab. eq. na época alta em 2014 e 2044, respectivamente, de acordo com o discriminado 

no quadro abaixo, extraído do Estudo Prévio: 

 

Quadro 1 - Evolução demográfica por freguesia, cenário base 
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Os caudais de água bruta e as características gerais do efluente a tratar, que serviram como base 

para o dimensionamento do projecto, são estabelecidos para os anos 2014 e 2044 e encontram-se 

nos quadros abaixo. 

 

Com base na adopção de capitações de 335 e 225 L/hab.dia para Faro e Olhão, respectivamente, 

resumem-se no Quadro abaixo os valores dos caudais médios diários estimados para época alta e 

época baixa nos anos 2014 e 2044: 

 

Quadro 2 - Estimativa dos caudais médios diários de água residual de origem urbana afluentes ao 

sistema de Faro/Olhão para os anos 2014 e 2044 

 

 

Levando em consideração os caudais médios diários acima referenciados, assim como os caudais 

de infiltração, de ponta e máximos, obtêm-se os valores constantes do quadro abaixo: 
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Quadro 3 – Caudais médios, de infiltração, de ponta e máximos, de origem urbana, afluentes ao 

sistema de Faro/Olhão 

 

 

Foram admitidas as capitações de carga poluente que se apresentam no Quadro abaixo, com as 

quais se estimaram as respectivas concentrações e cargas poluentes de origem urbana para os 

anos de referência – 2014 e 2044. 
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Quadro 4 - Capitações, concentrações e cargas poluentes consideradas para a caracterização do 

efluente urbano 

 

 

 

De acordo com informação constante do Estudo Prévio, a ETAR de Faro/Olhão irá receber 

igualmente o conteúdo de fossas sépticas existentes nos concelhos de Faro e de Olhão, 

proveniente, quer de habitações isoladas, quer de núcleos de habitação dispersa, cujas 

características se apresentam no quadro abaixo: 
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Quadro 5 - Características quantitativas e qualitativas associadas às lamas provenientes de fossas 

sépticas 

 

 

Tendo em conta as características do meio receptor, apresentam-se no quadro abaixo os valores 

referentes ao nível de tratamento mínimo exigível, sendo o local 1 referido no quadro aquele onde 

se localiza actualmente a ETAR de Faro Nascente e o local 2 aquele onde se localiza a ETAR de 

Olhão Poente: 
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Quadro 6 - Caracterização do meio receptor e nível de tratamento mínimo exigível 

 

 

De modo a apoiar a definição do normativo de qualidade do efluente tratado na componente 

microbiológica e, paralelamente, a localização do ponto de descarga e, consequentemente, da 

própria ETAR, tendo em conta, por um lado, os usos do meio receptor e, por outro, a 

hidrodinâmica local, a Águas do Algarve SA, decidiu realizar um estudo de modelação matemática. 
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Este estudo, que está em fase final de execução pela Universidade do Algarve, consiste na 

aplicação do modelo matemático MOHID para simular os processos de transporte e de inactivação 

das propriedades microbiológicas dos efluentes e nos processos de acumulação nos bivalves. O 

estudo engloba a construção de malhas computacionais de alta resolução para os locais em estudo, 

as quais são usadas para calcular vários cenários de traçadores com as propriedades dos 

coliformes fecais, e onde se varia quer o ponto de descarga no sistema, quer a concentração, em 

situação de maré viva e maré morta. Adicionalmente serão produzidos mapas com a distribuição 

espacial para a bioacumulação de coliformes fecais em bivalves, para cada situação de maré 

(morte e viva) e são elaborados para cada cenário, tendo em conta os resultados anteriores, 

usando para este efeito um modelo de bioacumulação para bivalves do tipo Tapes decussatus. Os 

resultados mostrarão 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 

modelo matemático servirá assim como instrumento de apoio basilar à tomada de decisão sobre o 

normativo de descarga, designadamente na componente microbiológica. 

 

Atendendo à dimensão e localização da(s) ETAR, e por forma a limitar e controlar a emissão de 

odores na(s) infra-estrutura(s) de tratamento, considera-se fundamental a ventilação, extracção e 

tratamento do ar poluído dos espaços confinados. Neste sentido, admite-se que os sistemas de 

desodorização instalados terão de garantir as concentrações à saída que se apresentam no Quadro 

abaixo: 

 

Quadro 7 - Concentrações à saída dos sistemas de desodorização 

 

 

Note-se que, durante a fase de construção das obras, a Águas do Algarve garante que o 

tratamento às águas residuais continua a ser efectuado, em condições a definir. 
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2.8.2 Descrição Sumária do Tratamento 

 

O tratamento que o Estudo Prévio considera mais vantajoso consta de Reactores Biológicos de 

Biomassa em suspensão de média carga, muito embora se admitam igualmente vantagens no 

tratamento alternativo considerado, nomeadamente no que se refere à valorização energética do 

biogás (co-geração) e a menores emissões de gases com efeito de estufa.  

 

Os reactores biológicos considerados constituem unidades onde ocorre a remoção da matéria 

orgânica (DBO) do efluente pela acção de microrganismos aeróbios submetidos à aeração artificial, 

mediante fornecimento de ar por dispositivos mecânicos, que permitem a formação e contacto de 

uma biomassa em suspensão com a matéria orgânica presente. A linha de tratamento considerada 

inclui a seguinte sequência de operações e de processos: 

 

a) Tratamento da Fase Líquida 

 

Tratamento Preliminar 

• Reunião do caudal afluente à ETAR de Faro/Olhão e medição do respectivo 

caudal; 

• Gradagem média de limpeza mecânical instalada no canal principal; 

• Elevação do caudal afluente através do recurso a parafusos de Arquimedes 

instalados no canal principal; 

• Gradagem fina de limpeza mecânica instalada no canal principal; 

• Compactação e contentorização dos gradados; 

• Remoção de areias, óleos e gorduras num órgão comum equipado com ponte 

raspadora de fundo e superfície e com insuflação de ar; 

• Lavagem, classificação e contentorização das areias; 

• Concentração e contentorização de gorduras; 

• Recepção e tratamento preliminar dedicado para o conteúdo de fossas 

sépticas; 

• Tanque de regularização equipado com agitadores / arejadores flutuantes. 

 

 

Tratamento Primário 

• Decantadores primários mecanizados de planta circular, com alimentação 

central, equipados com ponte raspadora de fundo e de superfície; 

• Extracção e elevação das lamas primárias para espessamento gravítico com 

medição do respectivo caudal; 
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• Elevação das escumas para o concentrador de gorduras. 

 

Tratamento Secundário 

• Reactores de lamas activadas em regime de média carga, incluindo um reactor 

anóxico para redução de nitrato, seguido de um reactor aeróbio para oxidação 

biológica da matéria carbonácea e nitrificação do azoto amoniacal. O reactor 

anóxico será equipado com agitadores e o reactor aeróbio com arejamento por 

ar difuso; 

• Recirculação do efluente nitrificado do reactor aeróbio para o reactor anóxico 

com medição do respectivo caudal; 

• Extracção de lamas biológicas em excesso a partir do reactor aeróbio e 

medição do respectivo caudal; 

• Decantadores secundários mecanizados de planta circular, com alimentação 

central, equipados com ponte raspadora de fundo (com sucção de lama) e de 

superfície para recolha de escumas; 

• Elevação das escumas para o flotador; 

• Recirculação de lamas biológicas para montante do tanque de arejamento e 

medição do respectivo caudal. 

 

 

Tratamento Terciário 

• Microtamisação do efluente em equipamentos de discos filtrantes; 

• Desinfecção do efluente por radiação ultravioleta em canal; 

• Reutilização de água para usos compatíveis no interior da EATR, realizada a 

partir de uma pequena cisterna de água tratada antecedida por uma operação 

de filtração em pressão, à qual está associada uma central de pressurização e 

uma unidade de desinfecção dedicada por ultravioleta em reactor fechado 

(objectivo de qualidade bacteriológica de 100 NMP/100 mL). 

 

b) Tratamento da Fase Sólida 

 

Espessamento 

• Espessamento gravítico das lamas primárias; 

• Espessamento por flotação das lamas biológicas em excesso; 

• Encaminhamento do sobrenadante do espessador e do subnadante do flotador 

para o distribuidor de caudais dos reactores biológicos. 

 

Estabilização Biológica 

• Homogeneização das lamas primárias e biológicas; 
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• Estabilização anaeróbia das lamas mistas em reactor de alta carga, com 

valorização do biogás em cogeração, com produção de energia eléctrica e 

aproveitamento de calor; 

• Armazenamento das lamas estabilizadas num tanque de armazenamento de 

lamas a desidratar, que funciona como volante de regularização à operação de 

desidratação. 

 

Desidratação 

• Desidratação mecânica por intermédio de centrífugas de alto rendimento; 

• Encaminhamento das escorrências da desidratação para o tratamento da fase 

líquida; 

• Armazenamento das lamas desidratadas em silos dedicados, que descarregam 

directamente para as viaturas de transporte de lamas a destino final. 

 

Estabilização Química 

• Estabilização química das lamas desidratadas em situações de emergência, 

normalmente associadas a uma operação de estabilização biológica 

incompleta. 

 

c) Tratamento da Fase Gasosa 

 

Desodorização 

• Confinamento e desodorização do ar poluído associado ao tratamento 

preliminar, tratamento primário e tratamento de lamas, através do processo 

de lavagem química. 

 

Circuito de biogás e desodorização 

• Recolha e armazenamento do biogás em gasómetros de dupla membrana; 

• Valorização energética do biogás ou cogeração. 
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Figura 7 - Diagrama referente à linha de tratamento e operações sequenciais 
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2.8.3 Tratamento e Destino Final das Lamas 

 

No que concerne ao destino final das lamas, o Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de Outubro, 

regulamenta a utilização em solos agrícolas de lamas de depuração provenientes de estações de 

tratamento de águas residuais domésticas, urbanas, de actividades agro-pecuárias, de fossas 

sépticas ou outras de composição similar, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 

86/278/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, relativa à protecção do ambiente e em especial dos 

solos na utilização agrícola das lamas.  

 

Este documento regulamentar dispõe sobre requisitos de qualidade para as lamas e para os solos, 

verificáveis através da conformidade das análises requeridas com os valores limite estabelecidos, 

define um conjunto de restrições à utilização das lamas no solo, prevê procedimentos específicos 

de aplicação das lamas, bem como deveres de registo e informação por parte dos operadores de 

gestão de lamas.  

 

Importa referir, que de acordo com o seu Artigo 5.º “Os produtores de lamas devem dispor de uma 

capacidade mínima de armazenagem de lamas equivalente à produção média de 3 meses”, o que 

representa, em termos espaciais, a ocupação de parte significativa do terreno de implantação da 

ETAR. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro e com a Portaria nº 209/2004, de 3 

de Março, as lamas provenientes do tratamento de água residual são consideradas resíduos não 

perigosos. Deste modo, ao abrigo da Directiva 99/31/CE, de 26 de Abril, no que refere à deposição 

de resíduos em aterro, o encaminhamento deste tipo de lamas deverá ser efectuado para aterros 

de resíduos não perigosos. 

 

Deste modo, admite-se que, a curto prazo, as duas alternativas viáveis associadas ao destino final 

das lamas incluam a sua 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, permitindo aumentar o conteúdo de húmus no solo e melhorar 

a sua estrutura e estabilidade (aumentando igualmente a sua resistência à erosão e à seca), bem 

como estimular a actividade microbiológica, o que proporciona um aumento da resistência das 

plantas. 
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No entanto as lamas tratadas deverão ser, tanto quanto possível, aplicadas em terrenos agrícolas, 

em conformidade com a legislação em vigor e atendendo ao Código de Boas Práticas Agrícolas, 

publicado no âmbito do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro. 

 

2.8.4 Infra-estruturas de transporte / Sistema Interceptor 

 

Atendendo a que as actuais ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente se encontram a uma cota 

altimétrica semelhante e consideravelmente baixa (entre 3 e 3,5 m), será impossível promover o 

transporte das águas residuais entre ambas as cidades, tanto num sentido como noutro, sem 

recurso a sistemas elevatórios. 

 

Adicionalmente, existem elevados constrangimentos ao traçado que decorrem da passagem nas 

imediações de uma linha ferroviária e da estrada nacional EN125, que se desenvolvem 

paralelamente à costa. 

 

Por outro lado, as cotas muito baixas da zona a Sul da linha de caminho de ferro e as salinas 

existentes levaram ao desenvolvimento de uma solução alternativa, a qual terá, obrigatoriamente, 

pelo menos, dois atravessamentos, tanto da linha de caminho de ferro, como da estrada nacional 

EN125. 

 

Nestas circunstâncias, as soluções preconizadas podem ser divididas em dois grupos, ambos 

prevendo a construção de uma estação elevatória à cabeça do emissário. O primeiro antevê a 

elevação da totalidade das águas residuais domésticas para uma câmara de transição localizada a 

meio percurso, coincidente com um ponto alto, e a drenagem gravítica até à ETAR através de: (i) 

emissários gravíticos, ou (ii) sifões invertidos.  

 

O segundo a elevação da totalidade das águas residuais domésticas para um ponto de entrega, a 

definir, localizado na ETAR de Faro/ Olhão. 

 

Apesar de um sifão invertido ser um órgão especialmente vulnerável à ocorrência de deposições 

dos sólidos em suspensão transportados pela água residual, considera-se que, neste caso, estes 

riscos estão minimizados e a adopção desta solução é justificável devido aos seguintes factores: 

 

• A topografia do terreno não apresenta desníveis significativos; 

• As inclinações são reduzidas; 

• O caudal afluente está regularizado e é gradado a montante, na estação elevatória. 
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Em alternativa à solução de sifão invertido será também considerada a possibilidade de construção 

de um emissário gravítico (funcionamento em superfície livre), sendo constituído por uma tubagem 

única. 

 

Ressalva-se, contudo, que a concepção da solução de transporte só poderá ser definida após o 

levantamento topográfico, o qual será efectuado numa fase posterior do desenvolvimento do 

projecto. 

 

Além da Estradas de Portugal, S.A. levantar fortes condicionalismos à implantação de condutas ao 

longo da sua plataforma, a implantação do emissário ao longo da estrada nacional EN125 tem 

constrangimentos acrescidos, dado tratar-se de uma via de tráfego intenso e de já existirem 

muitas infra-estruturas ao longo do seu traçado, tanto à superfície, como no subsolo. 

 

A solução considerada mais vantajosa apresenta a menor extensão de condutas, desenvolvendo-se 

no entanto inteiramente a sul da linha de caminho de ferro, em parte junto às salinas existentes. 

Nesta solução, 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 protecção da REFER e às salinas adjacentes, se 

situam muito próximo das últimas, podendo dificultar o acesso às infra-estruturas, tanto para a sua 

construção em fase de obra, como para a sua manutenção em fase de exploração. 

 

Os atravessamentos, tanto da EN125 como da linha de caminho de ferro, deverão ser executados 

por perfuração horizontal, respeitando as profundidades e faixas de protecção necessárias. 

 

A solução de transporte referente à solução considerada mais vantajosa, compreende uma única 

conduta elevatória na totalidade da sua extensão. 

 

Figura 8 - Esquema hidráulico do transporte de águas residuais 

 

O troço considerado terá início na estação elevatória EE1 a construir no recinto da actual ETAR de 

Olhão Poente. A conduta elevatória continua paralelamente a linha de caminho de ferro, a sul 

desta. Na parte final deste troço, a conduta elevatória inflecte para Sul, ao longo de uma estrada 

municipal perpendicularmente à EN125 até à futura ETAR de Faro/Olhão. 
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Preconiza-se o atravessamento de uma linha de água em que a tubagem deverá ser, se possível, 

instalada sob o leito da linha de água. Sempre que possível, a conduta elevatória será implantada 

em caminhos secundários ou em terrenos privados. 

 

2.9 LISTA DAS PRINCIPAIS ACÇÕES OU ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E 

DESACTIVAÇÃO 

 

Fase de Construção 

 

• Desmatação, limpeza e decapagem do terreno; 

• Instalação e utilização dos estaleiros; 

• Escavações, terraplenagens e aterros; 

• Abertura de acessos e outras obras associadas ou complementares; 

• Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria; 

• Execução dos sistemas de drenagem; 

• Instalação da rede eléctrica e da rede de abastecimento de água; 

• Construção civil; 

• Instalação de equipamentos; 

• Recuperação Paisagística. 

 

Fase de Exploração 

 

• Funcionamento e manutenção da ETAR (tratamento das águas residuais); 

• Descarga de águas residuais no meio receptor; 

• Circulação de veículos; 

• Emissão difusa de poluentes gasosos; 

• Descarga de águas residuais não tratadas – emergência e avaria. 

 

Fase de Desactivação 

 

• Remoção de Equipamento; 

• Pequenos trabalhos de demolição incluídos na actividade de construção civil; 

• Recuperação Paisagística. 

 

Na fase de desactivação, os trabalhos de demolição têm a eles associados uma produção de 

resíduos elevada, pelo que deverá ser proposto um Plano de Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, nas condições expressas no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março e no modelo 
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publicado pela APA, que contemple os tipos de resíduos esperados, as condições de 

armazenamento e transporte e o seu destino final. 

 

2.10 LISTA DOS PRINCIPAIS TIPOS DE MATERIAIS E DE ENERGIA UTILIZADOS  

 

Materiais e Energia 

 

• Energia eléctrica; 

• Água potável; 

• Poliectrolito; 

• Cloreto férrico; 

• Areia para os filtros; 

• Lâmpadas UV; 

• Consumíveis de laboratório e manutenção. 

 

2.11 LISTA DOS PRINCIPAIS TIPOS DE EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS 

 

Fase de Construção 

 

• Resíduos de construção; 

• Resíduos provenientes da limpeza do terreno, incluindo eventualmente desmatação; 

• Águas residuais domésticas dos estaleiros; 

• Resíduos equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (estaleiros); 

• Resíduos resultantes da manutenção das máquinas/viaturas; 

• Eventuais derrames de produtos químicos (lubrificantes, combustível, tintas) e da água de 

lavagem das caleiras das betoneiras; 

• Gases e poeiras provenientes da circulação dos veículos e funcionamento de maquinaria; 

• Fugas de gases de refrigeração (equipamentos de ar condicionado do estaleiro); 

• Ruído das acções e equipamentos utilizados nas várias actividades. 

 

Fase de Exploração 

 

• Efluente líquido tratado, não reutilizado, descarregado para o meio receptor; 

• Gases resultantes do tratamento biológico das águas residuais (encaminhados para 

Depuração Biológica); 

• Eventuais águas residuais produzidas na ETAR, em caso de emergência; 
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• Resíduos sólidos resultantes da gradagem e areias e gorduras resultantes do pré-

tratamento; 

• Lamas desidratadas, destinadas a encaminhamento final adequado e devidamente 

licenciado; 

• Gases de refrigeração do equipamento de climatização, secadores de ar, etc.; 

• Partículas de cal; 

• Resíduos resultantes do controlo analítico; 

• Ruído ambiental produzido pela operação da instalação; 

• Eventuais derrames de produtos químicos (por exemplo, reagentes) resultantes de 

trasfegas, combustível, lubrificantes, etc.; 

• Lâmpadas UV inutilizadas; 

• Resíduos resultantes das operações de exploração e manutenção da ETAR. 

 

Na fase de desactivação, os efluentes e emissões são da mesma natureza do que os da fase de 

construção e os resíduos produzidos são essencialmente resíduos de construção e demolição, 

levando em conta a eventual existência de materiais de fibrocimento. 
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2.12 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL ESTIMADA DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E 

DESACTIVAÇÃO 

 

O tempo estimado para as fases do projecto é o seguinte: 

 

• Fase de Construção – 12 meses; 

• Fase de Exploração – 20 anos. 
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3 ALTERNATIVAS DO PROJECTO 

 

Dada a fase preliminar em que o projecto se encontra (Estudo Prévio) são consideradas várias 

alternativas de projecto, de que abaixo se dão conta. Consideram-se apenas alternativas relativas 

à Localização do projecto e à Concepção ou desenho, não sendo assim consideradas, de forma 

directa, alternativas relativamente à dimensão, a técnicas e processos de construção, a técnicas e 

procedimentos de operação e manutenção, a procedimentos de desactivação ou a calendarização 

das fases de obra. 

 

3.1 ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO 

 

As alternativas de localização consideradas referem-se a duas infra-estruturas principais 

integrantes do Sistema, a infra-estrutura relativa ao sistema interceptor e a ETAR. 

 

Impõe-se a necessidade de construção da ETAR de Faro/Olhão (e consequente desactivação da 

ETAR de Faro Nascente e da ETAR de Olhão Poente). Atendendo à aparente indisponibilidade de 

terrenos na faixa que se estende entre as duas ETAR existentes (ao longo de cerca de 3,5 km), 

ocupados, maioritariamente, por salinas e pisciculturas, foram eleitos os seguintes cenários 

alternativos de localização da nova infra-estrutura de tratamento 

 

• Cenário 1 - Instalação da ETAR de Faro/Olhão no terreno actualmente 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 actualmente 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. 

 

Para os cenários 1 e 2, foram, adicionalmente, avaliadas duas soluções alternativas de traçado 

para o sistema interceptor (solução A e B). Importa salientar que para a solução A foram 

consideradas adicionalmente duas hipóteses possíveis para o troço gravítico. 

 

No entanto, atendendo aos problemas associados ao transporte da água residual, nomeadamente, 

à construção dos sistemas interceptores e elevatórios de ligação das actuais infra-estruturas de 

tratamento à nova instalação a construir, foi, igualmente, avaliado um terceiro cenário: 

 

• Cenário 3 – a construção de duas novas instalações de tratamento nos actuais terrenos 

ocupados pelas ETAR de Faro Nascente e de Olhão Poente. 
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Os cenários alternativos equacionados pretendem afigurar as três soluções técnicas representativas 

das possibilidades de localização da(s) infra-estrutura(s) de tratamento. 

 

De acordo com o disposto no Estudo Prévio, a análise da carta militar à escala 1:25 000 e 

ortofotomapas, complementada com a visita ao local, indiciam que o transporte de água residual 

entre Faro e Olhão poderá ser realizado por intermédio de dois traçados alternativos (solução A e 

solução B). Os critérios de concepção subjacentes a cada uma destas soluções, cujo traçado é 

apresentado abaixo, são os seguintes: 

 

A solução A prevê que parte do traçado (na zona junto a Olhão) se desenvolva a Sul da linha de 

caminho de ferro, a uma cota bastante próxima do nível médio da água do mar e junto às salinas; 

A solução B, apresenta a menor extensão de condutas, no entanto desenvolvendo-se inteiramente 

a sul da linha de caminho de ferro, em parte junto às salinas existentes. 

 

Preconiza-se que a solução A de transporte de água residual seja implantada em valas ao longo 

das estradas e caminhos municipais, de modo a facilitar o acesso às infra-estruturas, tanto para a 

sua construção em fase de obra, como para a sua manutenção em fase de exploração. 

 

Na solução B, a Sul da linha de caminho de ferro, prevê-se, sempre que possível, que a conduta 

elevatória seja implantada em caminhos secundários ou em terrenos privados. No entanto, existem 

troços cuja localização do traçado devido à faixa de protecção da REFER e às salinas adjacentes, se 

situam muito próximo das últimas, podendo dificultar o acesso às infra-estruturas, tanto para a sua 

construção em fase de obra, como para a sua manutenção em fase de exploração. 
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Figura 9 - Traçados – soluções A e B, aplicáveis aos cenários 1 e 2 

 

No que refere ao espaço disponível para a implantação da ETAR de Faro/Olhão salienta-se que se 

estão em análise dois locais: local A – onde se encontra instalada a ETAR de Faro Nascente e local 

B – onde se encontra a infra-estrutura de tratamento de Olhão Poente. 

 

Ambos os locais não apresentam qualquer limitação de espaço, uma vez que a área necessária à 

construção da nova instalação é claramente inferior à área disponível. O mesmo se aplica ao 

cenário 3, com a construção de duas novas ETAR e desactivação das existentes. 

 

O maior inconveniente associado aos cenários 1 e 2 prende-se com a construção de um sistema 

interceptor, nomeadamente, de um sistema elevatório para elevar todo o caudal afluente a uma 

das ETAR existente até ao local onde seria instalada a nova ETAR. 

 

Acresce, ainda, o facto do transporte de água residual obrigar, na solução alternativa de traçado A, 

ao atravessamento da linha férrea e da EN125. 
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3.2 ALTERNATIVAS DE CONCEPÇÃO OU DESENHO DO PROJECTO 

 

As soluções alternativas de tratamento consideradas, de forma a atingir os objectivos de qualidade 

preconizados no número anterior, e que incluem, fundamentalmente, a remoção da poluição 

carbonácea, remoção de azoto e remoção bacteriológica, são: 

 

� Solução 1 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante média carga; 

� Solução 2 – tratamento biológico por biomassa em suspensão na variante baixa carga. 

 

Relativamente aos aspectos de concepção associados às duas soluções alternativas consideradas, 

importa realçar os seguintes: 

 

• A variação das condições de afluência entre os períodos de época baixa e época alta, quer 

qualitativa, quer quantitativa, tem alguma expressão pelo que importa garantir a 

capacidade de fazer face a essas variações, cumprindo, em permanência, os objectivos de 

qualidade.  

• Consequentemente, a modularidade das instalações, bem como a rapidez com que uma 

linha de tratamento arranca, são aspectos que deverão ser considerados e privilegiados. 

Neste sentido, o tratamento biológico da ETAR de Faro/Olhão será desenvolvido em duas 

linhas independentes, prevendo-se que, na maior parte do ano, se encontre apenas uma 

em funcionamento; 

• Deverão igualmente ser acautelados os aspectos associados à possível evolução do 

normativo de descarga e da possível reutilização de água residual tratada (por exemplo, a 

classificação do meio receptor poder evoluir para sensível, a possibilidade de a curto, 

médio prazo, se preconizar a reutilização de água residual tratada para a rega de espaços 

verdes, nomeadamente de campos de golfe, etc.); 

• Constituindo a nitrificação um dos aspectos processuais a garantir, de acordo com os 

objectivos de qualidade preconizados, haverá um consumo acrescido de oxigénio, 

comparativamente a soluções em que apenas ocorra a remoção de carbono, bem como um 

consumo significativo de alcalinidade. Deste modo preconiza-se que a solução alternativa 

de biomassa em suspensão na variante média carga inclua, desde logo, desnitrificação, 

como forma de reduzir o consumo de oxigénio no reactor aeróbio e repor parte da 

alcalinidade consumida no processo de nitrificação. Por outro lado, a inclusão do processo 

de desnitrificação favorece a sedimentabilidade das lamas na operação de decantação 

secundária, limitando a ocorrência de desnitrificação no seio do manto de lamas, com o 

concomitante aparecimento de lamas à superfície do decantador. A sequência reactor 
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anóxico - reactor aeróbio, concorre igualmente para o favorecimento da floculação, 

limitando a probabilidade de ocorrência de organismos filamentosos; 

• No que respeita à solução de biomassa em suspensão na variante arejamento prolongado, 

preconiza-se igualmente e inclusão do processo de desnitrificação, por um lado, pelas 

razões anteriormente expostas, e, por outro, por que não há qualquer acréscimo do 

volume de reacção; 

• Na análise efectuada para as várias soluções de tratamento consideradas, admitiu-se que a 

nitrificação não será limitada pela ausência de alcalinidade. 

 

A Solução 1 consiste na que foi apresentada atrás (subcapítulo 2.8.2.). O desenho da solução 2 

baseou-se igualmente nos seguintes pressupostos: 

 

• O balanço mássico foi efectuado admitindo o funcionamento descontínuo da ETAR, 

designadamente no que respeita às etapas de espessamento e de desidratação; 

• Considerou-se que todas as escorrências e águas de lavagem de equipamentos são 

reintroduzidas na linha de tratamento a montante dos reactores biológicos e a jusante do 

tratamento preliminar; 

• Admitiu-se que os caudais de reagentes doseados são negligenciáveis face ao caudal de 

efluente a tratar, pelo que não foram considerados no balanço de massas; 

• Por outro lado, considerou-se que os caudais de solução de polielectrólito e da respectiva 

água de diluição são significativos, tendo sido admitidos no cálculo do balanço de massas; 

• No balanço de massas e no dimensionamento da instalação, admitiu-se que o tratamento 

preliminar não contribui de forma significativa para a remoção de CQO e de CBO5. 

 

A concepção da linha de tratamento da fase líquida é, genericamente, idêntica à da solução 1, 

salvaguardando o aspecto de não haver decantação primária. A concepção da linha de tratamento 

da fase gasosa, isto é, a desodorização de espaços confinados é, genericamente idêntica à da 

solução 1. 
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4 IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES SIGNIFICATIVAS 

 

Para a identificação das questões significativas foi efectuada uma visita de campo aos locais 

alternativos seleccionados para a implantação do projecto, assim como um levantamento das 

propostas técnicas aplicáveis, resultantes da bibliografia disponível e publicada. Neste particular, 

deu-se importância acrescida ao “Guia para a Avaliação de Impacte Ambiental de Estações de 

Tratamento de Águas Residuais”, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Valerá a pena reter, neste particular, que as infra-estruturas propostas para o Sistema 

Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão, se irão 

desenvolver de acordo com as seguintes características principais, a saber: 

 

• A ETAR irá localizar-se num local já intervencionado, e onde hoje se localiza(m) ETAR, que 

se pretendem desactivar, pelo que não se irá intervir em área sem qualquer tipo de 

intervenção, não se revelando pois necessário proceder à decapagem de solo virgem e não 

intervencionado; 

• O Sistema Interceptor / Infra-estruturas de transporte irá desenvolver-se ao longo de 

infra-estruturas (sobretudo rodoviárias) perfeitamente estabelecidas, pelo que, também 

aqui, não se prevê intervir em áreas não previamente intervencionadas; 

• A área envolvente apresenta-se sensível do ponto de vista paisagístico e de qualidade dos 

recursos hídricos e faunísticos, devido à importância que lhe é dada pela sua inserção no 

Parque Natural da ria Formosa e condicionantes atrás identificadas; 

• Sobretudo no local onde hoje se localiza a ETAR de Olhão Poente, verifica-se uma grande 

proximidade a povoações e assentamentos humanos. 

 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS ACÇÕES OU ACTIVIDADES NAS FASES DE CONSTRUÇÃO, 

EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO, COM POTENCIAIS IMPACTES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS 

 

A identificação preliminar de impactes e sua significância foi realizada para cada um dos descritores 

em análise. 

 

Para cada descritor analisado podem ser identificados um ou mais impactes (positivos ou 

negativos), podendo cada acção do projecto ser responsável por poucos, muitos ou nenhum 

impacte. 
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No quadro seguinte é apresentada uma síntese dos potenciais impactes previstos, quer para a fase 

de construção quer para a fase de exploração, sendo também referida a sua potencial significância. 

 

Dado que nos encontramos em fase de PDA, a análise de impactes é realizada em termos gerais, 

optando-se por indicar a relevância do descritor para o projecto em causa, reflectindo assim a 

importância e profundidade analítica a que tais descritores serão sujeitos em sede de Estudo de 

Impacte Ambiental. 

 

A relevância atribuída a cada impacte possui a seguinte classificação: 

 

• Pouco relevante; 

• Relevante; 

• Muito Relevante. 

 

A fase de desactivação não foi considerada no quadro que se apresenta seguidamente, uma vez 

que esta induz sensivelmente os mesmos impactes que a fase de construção. 

 

Os descritores em análise são, os seguintes: 

 

• Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; 

• Solos e Ocupação dos solos; 

• Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos; 

• Clima e Qualidade do Ar; 

• Ruído; 

• Bioecologia; 

• Paisagem; 

• Património Arqueológico e Arquitectónico; 

• Factores Socioeconómicos; 

• Ordenamento do Território. 

 

 



Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão 

 

   

Janeiro de 2011   45 

 

 

 

 

Quadro 8 - Identificação dos Potenciais Impactes 

Descritor Potenciais Impactes 
Fase de Construção Relevância Fase de Exploração Relevância 

Geologia, Geomorfologia e 
Geotecnia 

● Escavações e movimentações de terras, aliado a trabalhos de demolição das infra-estruturas 
existentes, podem conduzir a alterações ao nível da geologia e geomorfologia. 
 

Relevante - Sem 
relevância 

Solos e Ocupação dos Solos ● Utilização dos estaleiros pode levar à contaminação acidental dos solos. No entanto, a área 
encontra-se já impermeabilizada; 
 
● Resíduos incorrectamente armazenados podem contaminar os solos. No entanto, a área 
encontra-se já impermeabilizada. 
 
● Atravessamento de zonas de intervenção não impermeabilizada, no caso do sistema interceptor. 
 

Pouco 
Relevante 
 
Pouco 
Relevante 
 
Pouco 
relevante 
 

● Falhas no processo da ETAR podem levar à contaminação do solo (efluentes 
contaminados ou lamas). 
 
● Os resíduos, quando incorrectamente separados e armazenados e sem destino final 
apropriado, podem induzir impactes ao nível do solo; 
 
● Eventuais derrames de reagentes ou outros produtos químicos. 

Relevante 
 
 
Relevante 
 
 
Pouco 
relevante. 

Recursos Hídricos 
Superficiais e Subterrâneos 

● A utilização do estaleiro pode levar a derrames acidentais de substâncias e descarga incorrecta 
das águas residuais; 
 
● A movimentação de terras pode provocar um aumento da quantidade de sólidos suspensos nas 
escorrências superficiais e nas águas infiltradas; 
 
● A demolição das estruturas existentes (incluindo as actuais lagoas de tratamento existentes no 
local) podem induzir a contaminação dos recursos hídricos; 
 
● Consumo de água e origem do consumo de água (rede, furos?). 
 
 

Relevante 
 
 
Pouco 
relevante 
 
Muito 
relevante 
 
Pouco 
relevante 

● A exploração da ETAR pode produzir efeitos sobre a qualidade da água dos recursos 
hídricos de superfície; 
 
● Descargas directas para o meio, sempre que o funcionamento da ETAR possa estar em 
risco (p. ex. falha dos sistemas da ETAR); 
 
● Potencial reutilização da água tratada; 
 
● Consumo de água potável. 

Muito 
relevante 
 
Muito 
relevante 
 
Relevante 
 
Pouco 
relevante 

Clima e Qualidade do Ar ● Circulação de veículos e movimentações de terras levam à diminuição da qualidade do ar; 
 
● Emissão de poeiras e eventuais fugas dos gases de refrigeração; 
 
● Consumo de energia. 

Pouco 
Relevante 
Pouco 
relevante 
Pouco 
relevante 

● Processos biológicos de tratamento das águas residuais podem levar à ocorrência de 
maus odores; 
 
● Emissões devidas a eventuais fugas dos gases de refrigeração contidos em 
equipamentos; 
 
● Consumo de energia 
 

Relevante 
 
 
Pouco 
relevante 
 
Relevante 

Ruído ● Aumento dos níveis de ruído pela actividade de construção e circulação de veículos pesados. Relevante ● Ruído proveniente do funcionamento da ETAR (equipamentos e circulação de veículos 
pesados), pese embora os equipamentos ruidosos sejam canopiados e instalados em 
edifícios fechados. 

Relevante 

Bioecologia  ● A limpeza do terreno implica a remoção do coberto vegetal; 
 
● A fase de construção está associada ao aumento dos níveis de ruído, à diminuição da qualidade 
do ar e à diminuição da qualidade das águas, podendo interferir com a fauna local. 

Sem 
relevância 
 
Relevante 

● A melhoria da qualidade da água, pelo funcionamento da ETAR, representa uma 
melhoria ao nível fauna aquática; 
 
● A ETAR como uma infra-estrutura representa uma barreira física que condiciona a 
circulação de espécies 

Muito 
relevante 
 
Pouco 
Relevante 

Paisagem ● Perturbação da paisagem pela presença de estaleiros e maquinaria de construção; 
 
● Acondicionamento de terras e resíduos, que pode induzir impacte visual. 

Relevante 
 
Relevante 

● Impacte visual resultante da implantação da ETAR no Parque Natural da Ria Formosa Muito 
relevante 

Património Arquitectónico e 
Arqueológico 

● A limpeza do terreno e as movimentações de terras, têm lugar numa área muito 
intervencionada, sendo dificilmente equacionável a intercepção com estruturas patrimoniais e 
arqueológicas com significado. 
 

Sem 
relevância 

- Sem 
relevância 

Sócio-Economia ● Possível afectação das populações mais próximas da ETAR, pelo aumento de ruído; 
 
 
● Emprego (temporário); 
 
 
● Pressão sobre as acessibilidades existentes. 

Pouco 
relevante 
 
Pouco 
Relevante 
 
Relevante 

● Melhoria do sistema de saneamento básico da região; 
 
 
● Aumento de postos de trabalho (no entanto, o funcionamento da ETAR não necessita de 
um número elevado de trabalhadores).  

Muito 
relevante 
 
Pouco 
relevante 
 

Ordenamento do Território ● A ETAR localiza-se numa área sensível (embora actualmente ocupada por uma infra-estrutura de 
tratamento de águas residuais) e com diversas condicionantes. 
 

Muito 
Relevante 
 
 

- Sem 
relevância 
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4.2 HIERARQUIZAÇÃO DO SIGNIFICADO DOS POTENCIAIS IMPACTES IDENTIFICADOS E 

CONSEQUENTE SELECÇÃO DOS IMPACTES A ESTUDAR E/OU DA PROFUNDIDADE COM QUE 

CADA IMPACTE SERÁ ANALISADO E DOS FACTORES AMBIENTAIS RELEVANTES 

 

Na consideração dos factores ambientais relevantes e dos respectivos impactes, e como aliás atrás 

foi afirmado, levou-se em consideração as condições concretas de ocupação do solo na área 

onde se pretende implantar a ETAR e os sistemas de transporte associado, assim como o facto de a 

mesma, se é certo que se localizará numa zona fortemente intervencionada e degradada, não 

deixa de se integrar numa área sensível, como a constituída pelo Parque Natural da Ria Formosa, 

neste particular (dadas as condições de ocupação do solo local actualmente existentes) revelando 

um importante papel ne diversidade faunística, particularmente de bivalves e espécies de avifauna. 

 

Por outro lado, o principal objectivo do projecto em causa é melhorar o sistema de saneamento 

básico desta região, melhorando de forma significativa a qualidade da água, principalmente ao 

nível dos recursos hídricos de superfície existentes (Ria Formosa), com a consequente melhoria da 

qualidade das águas e dos usos a elas subjacentes. 

 

Assim, os impactes (positivos e negativos) mais importantes prendem-se, na fase de construção, 

com os seguintes aspectos: 

 

 A demolição das estruturas existentes (ETAR e Lagoas a esta associadas) pode induzir a 

contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

 A ETAR localiza-se numa área sensível e com diversas condicionantes ao nível do 

planeamento territorial; 

 Escavações e movimentações de terras, aliado a trabalhos de demolição das estruturas 

existentes, podem conduzir a alterações ao nível da geologia e geomorfologia; 

 Aumento dos níveis de ruído junto dos receptores sensíveis, devido às actividades de 

construção e circulação de veículos pesados; 

 O aumento dos níveis de ruído e a diminuição temporária da qualidade do ar e das águas 

pode interferir com a fauna local; 

 Perturbação da paisagem, devido à presença de estaleiros e maquinaria de construção; 

 Pressão sobre as acessibilidades existentes. 

 

Os impactes (positivos e negativos) mais importantes prendem-se, na fase de exploração, com os 

seguintes aspectos: 

 

 A exploração da ETAR produz efeitos (nomeadamente positivos) sobre a qualidade da água 

nos recursos hídricos de superfície existentes; 
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 Em caso de falhas no sistema de tratamento e se necessário efectuar descargas directas no 

meio hídricos, estas podem ter efeitos negativos significativos sobre a qualidade das 

águas; 

 A melhoria da qualidade da água face à actual situação representa um factor positivo para 

a fauna (em particular para as actividades de exploração de bivalves); 

 Impacte visual resultante da implantação da ETAR e edifícios associados no Parque Natural 

da Ria Formosa; 

 Melhoria do sistema de saneamento básico da região, com efeitos nas actividades 

económicas ligadas à Ria; 

 Risco de efeitos sobre os solos, ligados a falha nos processos de operação da ETAR (lamas, 

efluentes contaminados e resíduos, derrames de reagentes, combustível, etc.); 

 Potencial reutilização de água tratada na ETAR para actividades económicas situadas a 

jusante; 

 Os processos biológicos de tratamento das águas residuais podem conduzir à ocorrência de 

odores; 

 Aumento dos níveis de ruído junto dos receptores sensíveis, derivado dos equipamentos e 

da circulação de veículos pesados de e para a ETAR; 

 Consumo de energia; 

 Armazenamento de lamas. 

 

Os impactes causados na fase de construção são, de uma forma geral, aqueles que são produzidos 

por qualquer empreitada de construção civil, encontrando-se os impactes principalmente 

relacionados com a implantação e utilização dos estaleiros e com as operações que envolvem 

escavações e movimentações de terras.  

 

Os impactes causados na fase de exploração prendem-se essencialmente com a melhoria da 

qualidade da água no meio receptor (com efeitos directos igualmente sobre as espécies de fauna 

local e sobre as actividades económicas associadas à Ria Formosa). No entanto, observam-se 

factores de risco derivados da potencial ocorrência de efeitos negativos derivados de uma situação 

acidental nas operações correntes da ETAR. Realça-se igualmente a importância ligada, por um 

lado à potencial ocorrência de odores e, por outro lado, ao facto de esta infra-estrutura se 

pretender localizar numa área sensível. 

 

Desta forma, os impactes acima listados deverão ser avaliados com a necessária profundidade e 

deverão ser devidamente quantificados / qualificados, de forma objectiva e comparável com a 

situação actual e entre as diferentes alternativas de projecto consideradas. 

 

Note-se que no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental deverão ser avaliadas devidamente as três 

localizações propostas, devendo as alternativas ser comparadas, sempre que possível, de forma 
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quantificada, mas sempre objectiva, permitindo assim seleccionar a melhor alternativa de 

localização em estudo. 

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO DOS FACTORES AMBIENTAIS RELEVANTES, TENDO EM CONTA A 

HIERARQUIZAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

 

Os factores ambientais que apresentam maior relevância para o projecto em estudo são, na fase 

de construção, os Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, os Instrumentos de Ordenamento 

do Território, a Geologia, Geomorfologia e Geotecnia, o Solo, o Ruído, a Bioecologia (Fauna), a 

Paisagem e os Factores Socioeconómicos. 

 

Os factores ambientais que apresentam maior relevância para o projecto em estudo são, na fase 

de exploração, os Recursos Hídricos Superficiais, a Bioecologia (Fauna), a Paisagem, os Factores 

Socioeconómicos, a Qualidade do Ar e o Ruído, sendo o primeiro aquele que apresenta maior 

destaque, uma vez que está directamente relacionado com o objectivo primeiro do projecto.  

 

A melhoria da qualidade da água traduz-se também na melhoria das condições de vida aquática, 

pelo que a Bioecologia (Fauna) é também um descritor de maior relevância. 

 

Ao nível do descritor sócio-economia, a relevância está essencialmente relacionada com a melhoria 

do sistema de saneamento básico da região. 

 

O descritor qualidade do ar é também bastante relevante neste tipo de projectos, o que está 

relacionado com o facto de na fase de exploração da ETAR, o tratamento biológico das águas 

residuais e o sistema de intercepção estarem associados à libertação de odores, o que se traduz na 

degradação da qualidade do ar, além de se tornar extremamente desagradável para as populações 

mais próximas. No entanto, em comparação com os descritores anteriores, a relevância é menor. 

 

Devido ao facto de as localizações em estudo corresponderem a áreas fortemente 

intervencionadas, os factores ambientais referentes à Ocupação do Solo, Bioecologia (Flora) e 

Património Arquitectónico e Arqueológico não apresentam qualquer relevância para qualquer uma 

das fases consideradas. Para a fase de exploração igual situação ocorre com os factores ambientais 

Geologia, Geomorfologia e Geotecnia e Instrumentos de Ordenamento do Território. 
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Quadro 9 - Síntese geral da potencial relevância dos Factores Ambientais 

Relevância Descritores 

Muito Relevante ● Recursos Hídricos (superficiais e subterrâneos); 

● Bioecologia (Fauna); 

● Paisagem; 

● Sócio-Economia; 

Relevante ● Qualidade do Ar; 

● Geologia, Geomorfologia e geotecnia; 

● Solos; 

● Ruído; 

● Instrumentos de Ordenamento do Território. 

Sem Relevância ● Bioecologia (Flora); 

● Património Arquitectónico e Arqueológico. 

 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS QUE POSSAM CONSTITUIR CONDICIONANTES AO 

PROJECTO 

 

Durante a fase de construção são vários os aspectos que podem vir a constituir condicionantes 

ao projecto, tais como, a ocorrência de condições climatéricas adversas, avarias na maquinaria e 

derrames acidentais de óleos ou outras substâncias perigosas. 

 

Durante a fase de exploração os principais aspectos que possam constituir condicionantes ao 

projecto estão essencialmente relacionados com eventuais falhas no sistema de tratamento ou com 

a ocorrência de precipitações muito elevadas, podendo originar uma redução da eficiência do 

tratamento das águas residuais, com a consequente contaminação do meio receptor. 

 

Qualquer um dos aspectos considerados deverá ser objecto de avaliação no quadro do Estudo de 

Impacte Ambiental, particularmente no capítulo dedicado à Análise de Risco. 
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4.5 IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS POPULAÇÕES E DE OUTROS GRUPOS SOCIAIS 

POTENCIALMENTE AFECTADOS OU INTERESSADOS PELO PROJECTO 

 

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

servir populações dos concelhos de Faro, Olhão e S. Brás de Alportel, melhorando 

consideravelmente o sistema de saneamento básico desta zona do Algarve, constituindo estes os 

principais interessados pela realização do projecto. 

 

Na área de implantação da ETAR e dos sistemas de transporte associados, observa-se a presença 

de assentamentos humanos e povoações, com maior relevância contudo junto da actual ETAR de 

Olhão Poente. Estes povoamentos constituem os principais afectados pelo projecto, uma vez que 

estarão sujeitos aos incómodos causados pela fase de construção do projecto (aumento dos níveis 

de ruído e diminuição da qualidade do ar). Durante a fase de exploração do projecto serão também 

estes os potenciais afectados pela presença física da ETAR e por eventuais odores que se façam 

sentir. 
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5 PROPOSTA METODOLÓGICA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO 

E SUA PREVISÍVEL EVOLUÇÃO SEM PROJECTO 

 

5.1 ENQUADRAMENTO 

 

Para cada um dos factores ambientais relevantes identificados no capítulo anterior (subcapítulo 

4.3), apresenta-se uma proposta metodológica, referindo os objectivos da caracterização, tipos de 

informação a recolher, fontes de informação, metodologias de recolha da informação, metodologias 

de tratamento da informação, especialidades técnicas envolvidas e as escalas de cartografia, 

quando necessário. 

 

As escalas de trabalho a utilizar serão variáveis, entre 1:5.000 na abordagem das áreas de 

influência imediata do projecto e 1:25.000 a 1:50.000, para as influências de maior âmbito 

geográfico 

 

Tendo em consideração os factores ambientais indicados como muito relevantes ou relevantes para 

o projecto, consideram-se os seguintes como devendo ser tratados analiticamente no quadro do 

Estudo de Impacte Ambiental: 

 

• Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; 

• Solos e Usos do Solo; 

• Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos; 

• Qualidade do Ar; 

• Ruído; 

• Bioecologia (Fauna); 

• Paisagem; 

• Factores Socioeconómicos; 

• Instrumentos de Ordenamento do Território. 
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5.2 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

 

No que respeita a situação actual, ao nível da geomorfologia, o terreno apresenta-se com uma 

morfologia típica da região, numa zona de sapal integrada na Ria Formosa. Existem na zona 

depósitos aluvionares com espessuras que atingem os 20 metros, sobrejacentes às camadas 

sedimentares cretácicas e miocénicas. 

 

A implantação do projecto pode ter implicações ao nível da geologia e hidrogeologia, 

nomeadamente por via da escavabilidade e movimentação de terras, limitadas à fase de 

construção. 

 

O tipo de informação a recolher deve englobar uma descrição o pormenorizada possível das 

formações geológicas e geomorfológicas, assim como da geotecnia do local, com vista à sua futura 

utilização para inserção de fundações. 

 

Como fontes de informação a utilizar destaca-se a cartografia geológica, nomeadamente a Carta 

Geológica Simplificada do Parque Natural da Ria Formosa, Reserva Natural do Sapal de Castro 

Marim e Vila Real de Santo António e região envolvente, à escala 1/100.000 e respectiva Notícia 

Explicativa e bibliografia disponível. 

 

A metodologia de recolha de informação terá como base as fontes de informação 

anteriormente referidas, procedendo-se à determinação pericial de parâmetros geomecânicos dos 

solos. 

 

Posteriormente será realizada uma síntese da informação recolhida e tratamento de dados obtidos.  

 

A especialidade técnica envolvida é essencialmente a geologia. 

 

 

5.3 SOLOS E USO DOS SOLOS 

 

No que respeita a situação actual, pode-se dizer que na área de implantação das ETAR e 

sistemas associados distinguem-se duas grandes tipologias de ocupação do solo: 
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• Áreas de Localização de ETAR, correspondentes a áreas onde actualmente se localizam as 

ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente; 

• Zonas fortemente humanizadas, onde se observa a existência de vias de comunicação 

(rodoviária e ferroviária), habitações dispersas e terrenos semi-abandonados. 

 

 

Figura 10 - Envolvente e local de implantação da ETAR de Faro Nascente 

 

Em princípio não são previsíveis alterações significativas da situação actual. No entanto, se não se 

adoptarem cuidados especiais de protecção dos solos podem ocorrer situações de risco e de 

contaminação, pouco relevante na fase de construção e relevante na fase de exploração. 

 

O tipo de informação a recolher deverá englobar uma caracterização pedológica sumária da 

área em estudo, apresentando também uma descrição dos vários constituintes do solo. Em fase de 

EIA a análise pedológica deverá ser feita, numa primeira fase a nível regional e posteriormente a 

nível local. Deverão ser analisados conceitos como a capacidade de uso do solo, permeabilidade do 

solo e riscos de erosão. A análise da produção de resíduos, seu armazenamento e destino final 

deve também ser tida em conta. 
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As fontes de informação possíveis serão a informação de base disponível no IEADR (Instituto de 

Estruturas Agrárias e Desenvolvimento Rural), carta de solos à escala 1:50.000, carta de 

capacidade de uso do solo à escala 1:50.000, informação relativa à capacidade de uso do solo 

realizada pelo antigo IHERA, cartografia aérea actual da zona de futura implantação da ETAR e 

sistemas associados e sua envolvente (CNIG) e bibliografia disponível. 

 

A metodologia de recolha de informação terá como base as fontes de informação 

anteriormente referidas e algum trabalho de campo. Posteriormente será realizada uma síntese da 

informação recolhida e tratamento de dados obtidos.  

 

A especialidade técnica envolvida é a Engenharia Agrónoma. 

 

 

5.4 RECURSOS HÍDRICOS DE SUPERFÍCIE E SUBTERRÂNEOS 

 

No que respeita a situação actual, o vasto sistema lagunar da Ria Formosa é constituído por 

numerosos canais e por diversas ilhas barreira e pelas restingas que limitam o sistema a Ocidente 

e a Oriente. O litoral é baixo e arenoso. A Ria Formosa é considerada a zona húmida mais 

importante do Sul do país, constituindo um sistema lagunar de grandes dimensões, que inclui uma 

faixa bem conservada de ilhas barreira, as quais asseguram a protecção de uma vasta área de 

sapais, bancos de vasa e areias.  
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Figura 11 - Lagoa da ETAR de Faro Nascente, na Ria Formosa 

 

 

Relativamente à hidrogeologia ou recursos hídricos subterrâneos, a área em estudo localiza-se no 

importante sistema aquífero da Campina de Faro, considerado zona vulnerável e incluindo a área 

de protecção do aquífero miocénico e jurássico.  

 

As águas residuais tratadas nas ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente são lançadas em linhas de 

água com regime de escoamento de carácter perene, designadas por esteiro da Garganta e esteiro 

da Ilha da Lebre, respectivamente, ambos afluentes do canal de Olhão, integrados no estuário da 

ria Formosa. 

 

É previsível que sem a adopção do projecto em estudo os recursos hídricos existentes acentuem a 

sua degradação, com a consequente redução da qualidade da água e destruição das formas de vida 

aquáticas. 

 

O tipo de informação a recolher deverá abranger uma descrição pormenorizada da Ria Formosa, 

incluindo os dados existentes sobre a qualidade da água, usos da água e potenciais fontes de 

poluição. Deverá também ser desenvolvida uma caracterização dos aquíferos existentes.  
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As fontes de informação previsíveis são a informação disponível no INAG, mapa de escoamento 

dos concelhos abrangidos (Atlas Digital do Ambiente), Plano de Bacia Hidrográfica do Algarve, 

informação disponível na CCDR do Algarve e na ARH (levantamento dos pontos de água da zona 

envolvente e sua caracterização) e bibliografia disponível. 

 

A metodologia de recolha de informação deverá ter como base as fontes de informação 

anteriormente referidas. 

 

Deverá também ser estudada, pelo menos, a possibilidade de ser efectuada uma modelação para 

as águas residuais provenientes do exutor, em condições de descarga com e sem tratamento. 

 

Posteriormente será realizada uma síntese da informação recolhida e tratamento de dados obtidos.  

 

Neste caso, a especialidade técnica envolvida é a Engenharia do Ambiente. 
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5.5 QUALIDADE DO AR 

 

No que respeita à situação de referência, o local de implantação das ETAR e de localização das 

estruturas associadas apresentam sobretudo fontes de poluição móveis, derivadas das infra-

estruturas rodoviárias aqui presentes, realçando-se a EN 125.  

 

A visita ao local de implantação das ETAR e respectivas estruturas associadas permitiu identificar a 

existência de receptores sensíveis na envolvente de qualquer uma das Estações, mais vincada 

embora junto da ETAR de Olhão Poente. Observando-se no local a existência de duas ETAR em 

funcionamento ocorrem emissões de odores que, em algumas alturas, podem assumir alguma 

intensidade. De igual forma, e dados os acessos ao local, pontualmente ocorrem emissões de 

poeiras libertadas pelos veículos que ali circulam e consequentemente surge a suspensão de 

poeiras provenientes da estrada em terra batida aí existente. 

  

Figura 12 - Habitações (cidade de Faro) na envolvente do local de implantação da ETAR de Faro 

Nascente 
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No que respeita à evolução da situação actual sem projecto, a melhoria do sistema de tratamento 

e desodorização significa uma potencial melhoria na qualidade do ar local. 

 

O tipo de informação a recolher deverá basear-se essencialmente nos dados de qualidade do ar 

disponíveis na CCDR do Algarve. 

 

Tal como foi referido anteriormente a principal fonte de informação será a CCDR do Algarve, com 

especial ênfase na Estação de Fundo da Escola Joaquim Magalhães em Faro, a qual apresenta 

dados relativos aos seguintes poluentes: Monóxido de Carbono (NO), Dióxido de Azoto (NO2), 

Óxidos de Azoto (NOx), Ozono (O3), Dióxido de Enxofre (SO2) e Partículas (PM10 e PM2,5). Pode 

também recorrer-se à bibliografia disponível. 

 

A metodologia de recolha de informação deverá ter como base as fontes de informação 

referidas e também visitas de campo efectuadas ao local par confirmar quais as potenciais fontes 

de poluição atmosférica.  

 

Assim como foi referido para os outros factores ambientais, após a recolha de informação será 

realizada uma síntese da informação recolhida e tratamento de dados obtidos.  

 

A especialidade técnica envolvida é a Engenharia do Ambiente. 

 

 

5.6 RUÍDO 

 

No que respeita a situação actual, o local específico de implantação da ETAR, pelas suas 

características e por apresentar apenas uma estrada de terra batida com pouca circulação 

automóvel, não possui quaisquer fontes de ruído móveis que possam ser quantificáveis. Já 

relativamente às fontes fixas estas são constituídas pelas ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente, 

em funcionamento. No que se refere aos locais de implantação das infra-estruturas de transporte 

de efluente, a área apresenta-se fortemente intervencionada e com tráfego automóvel muito 

significativo. 

 

No que respeita a evolução da situação actual sem projecto, a curto/médio prazo, não são 

previsíveis alterações nos níveis de ruído. No entanto a longo prazo, o crescimento demográfico e o 

desenvolvimento desta região poderão alterar a situação actual.  

 

A informação a recolher, no âmbito do EIA, deverá ser relativa a dados rigorosos dos níveis de 

ruído existentes, para que posteriormente seja possível estabelecer-se uma comparação entre a 
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situação actual e as fases de construção e de exploração. Além disso, deverão ser identificadas as 

zonas sensíveis e os níveis de incomodidade. 

 

A metodologia de recolha de informação deverá basear-se em medições de ruído no local de 

implantação das ETAR e na sua envolvência, junto aos receptores sensíveis identificados, passando 

igualmente pela consulta e tratamento dos dados provenientes dos mapas de ruído dos concelhos 

de Faro e de Olhão (se disponíveis). 

 

Após a recolha de informação será realizada uma síntese da informação recolhida e tratamento de 

dados obtidos.  

 

A especialidade técnica envolvida é a Engenharia do Ambiente. 

 

 

5.7 BIOECOLOGIA (FAUNA) 

 

A caracterização da situação de referência deve ser desenvolvida para a fauna terrestre, para a 

fauna aquática e para a avifauna. 

 

À diversidade de comunidades vegetais corresponde uma abundância faunística que constitui um 

dos aspectos notáveis da Ria Formosa. Salienta-se a avifauna, na qual se incluem numerosas 

espécies consideradas ameaçadas, um dos principais interesses da conservação da natureza. 

Muitas espécies de aves aquáticas migratórias, provenientes do Norte da Europa, passam aqui o 

Inverno ou utilizam a Ria como ponto de escala na sua rota, rumo a zonas mais meridionais. 

 

A Ria Formosa tem igualmente grande importância no ciclo de vida de numerosas espécies de 

peixes, moluscos e crustáceos, assumindo forte importância económica a exploração de bivalves 

(nomeadamente de amêijoa). 

 

De entre os mamíferos, destacam-se a lontra, o Sacarrabos, a Geneta, a Fuinha, o Texugo e a 

Raposa. 

 

No que respeita à evolução da situação actual sem projecto, ao nível da ecologia aquática, tal como 

foi referido anteriormente, a não adopção do projecto leva a que os recursos hídricos existentes 

acentuem a sua degradação, com a consequente redução da qualidade da água e a destruição das 

formas de vida aquáticas e, consequentemente, ao nível da fauna terrestre relacionada com esta 

componente. 
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O tipo de informação a recolher deverá englobar uma caracterização do habitat e descrição das 

espécies faunísticas existentes no local de implantação das ETAR.  

 

As fontes de informação previstas são o Instituto de Conservação da Natureza (ICN) e a 

bibliografia disponível. 

 

A metodologia de recolha de informação irá basear-se nas fontes de informação anteriormente 

referidas e na realização de visitas de campo dirigidas por especialistas, englobando um 

levantamento fotográfico.  

 

Com base no trabalho de campo será efectuada uma listagem complementar dos habitats naturais 

existentes na área em estudo. A técnica de amostragem utilizada consistirá em transectos 

pedestres, desenvolvidos em pontos de amostragem, dando-se especial relevo às formações de 

maior valor ou sensibilidade observadas. 

 

Após a recolha de informação será realizada uma síntese da informação recolhida e tratamento de 

dados obtidos.  

 

A especialidade técnica envolvida é a Biologia. 

 

5.8 PAISAGEM 

 

No que respeita a situação actual a área de implantação das ETAR apresenta características 

diversificadas, naturais a artificializadas. No entanto, a sua inserção na Ria Formosa confere-lhe 

uma importância paisagística particular. 

 

No que respeita a evolução da situação actual sem projecto, a curto/médio prazo não são 

espectáveis alterações significativas, sobretudo devido à existência das infra-estruturas lagunares 

consideradas nos actuais processos de tratamento de águas residuais. 

 

O tipo de informação a recolher deverá englobar a definição e caracterização da paisagem do 

local de implantação das ETAR e da sua envolvente. 

 

A única fonte de informação prevista é a bibliografia disponível. 

 

A metodologia de recolha de informação deverá basear-se na fonte de informação referida e 

no reconhecimento local e da envolvente, englobando um levantamento fotográfico 

circunstanciado. 
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A especialidade técnica envolvida é a Engenharia Biofísica e a Geografia. 

 

 

5.9 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

No que respeita aos Factores Socioeconómicos, é importante referir que o projecto em estudo 

representa uma infra-estrutura de tratamento de águas, necessária num espaço que tem registado 

taxas assinaláveis de crescimento populacional, ao mesmo tempo que se apresenta como uma área 

sensível. 

 

A evolução da situação de referência sem projecto aponta possivelmente para um quadro de 

ineficiência do sistema de saneamento básico existente, com consequências consideráveis ao nível 

dos recursos hídricos existentes e, indirectamente, de efeitos sobre as actividades económicas a 

jusante. 

 

O tipo de informação a recolher, no âmbito do futuro EIA, deverá abranger essencialmente o 

nível de saneamento básico (qualidade e grau de cobertura). 

 

As fontes de informação previstas são, as Câmaras Municipais (Faro e Olhão), o Instituto 

Nacional de Estatística (dados estatísticos), a Águas do Algarve e estudos associados ao sistema 

global de saneamento desenvolvido por esta empresa e bibliografia disponível. 

 

A metodologia de recolha de informação deverá ter em conta as fontes de informação 

anteriormente referidas e o recurso a trabalho de campo para o reconhecimento local e da 

envolvente, incluindo um levantamento fotográfico. 

 

Após a recolha de informação será realizada uma síntese da informação recolhida e tratamento de 

dados obtidos (incluindo dados estatísticos). 

 

A especialidade técnica envolvida é a Sociologia. 
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5.10 INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

No que respeita à situação actual, na área de influência do projecto encontra-se em vigor vários 

Planos de Ordenamento do Território, de ordem municipal, intermunicipal e regional, devendo ser 

referenciados nomeadamente os seguintes: 

 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve; 

 Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Vilamoura – Vila Real de Santo António; 

 Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa; 

 Plano Director Municipal de Faro; 

 Plano Director Municipal de Olhão. 

 

No que respeita às Servidões e Condicionantes relevantes para o projecto destacam-se as 

seguintes: 

 

� Domínio Hídrico; 

� Reserva Ecológica Nacional; 

� Reserva Agrícola Nacional; 

� Área Protegida – Parque Natural da Ria Formosa; 

� Rede Natura 2000 – Zona de Protecção Especial do Parque Natural da Ria Formosa e Sítio 

da Ria Formosa – Castro Marim; 

� Servidão de Protecção da Rede Ferroviária; 

� Servidão de Protecção do Aeroporto de Faro. 

 

O tipo de informação a recolher deverá englobar os planos de ordenamento do território, 

servidões e condicionantes (incluindo Carta de Condicionantes à escala 1:10.000). 

 

As fontes de informação previstas são as Câmaras Municipais (Faro e Olhão), o Parque Natural 

da Ria Formosa (ICNB), a Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

(DGOTDU) e bibliografia disponível. 

 

A metodologia de recolha de informação deverá ter em conta as fontes de informação 

referidas e englobar uma análise detalhada dos dados obtidos. A cartografia obtida será 

devidamente georreferenciada. 

 

Neste caso, a especialidade técnica envolvida é a Geografia. 
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5.11 OUTROS ASPECTOS 

 

As pressões ambientais como emissões atmosféricas, emissões hídricas, produção de resíduos, 

consumo de energia, consumo de água potável, ocorrência de acidentes e outras, implicadas pela 

construção e operação do Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais 

de Faro e Olhão, serão preferencialmente quantificadas. 

 

Refira-se que, para além da descarga de efluente tratado, as únicas emissões que poderão 

configurar um impacte local são os odores. No entanto, uma operação rigorosa da ETAR e do 

Sistema de Interceptor obviará a esse problema, pelo que a análise a desenvolver no EIA incidirá 

nas medidas preventivas. 

 

No caso de falha total da ETAR, é possível a ocorrência de descargas incontroladas de esgoto bruto 

para o meio receptor. A frequência de tais ocorrências estima-se na ordem de uma por ano, 

podendo ser reduzida por protocolos de operação rigorosos. Os impactes resultantes deverão ser 

transitórios, pelo que não se justifica uma modelação específica destes eventos. Justifica-se sim, e 

isso será estudado no EIA, a definição de procedimentos de alerta.  

 

Neste contexto serão analisados os respectivos riscos ambientais associados a desvios/paragens no 

funcionamento da(s) ETAR, que se prevêem muito reduzidos. Serão analisadas sobretudo na 

perspectiva de eventuais acontecimentos e consequências, bem como os respectivos riscos e 

medidas a adoptar, incluindo contenção (a montante) de forma a assegurar a descarga em 

situações mais favoráveis. 
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6 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 

6.1 ENQUADRAMENTO 

 

Por impacte entende-se, qualquer efeito, directo ou indirecto, no meio ambiente (biofísico, sócio-

económico ou cultural) induzido por uma determinada acção do projecto. 

 

A proposta metodológica que se apresenta neste capítulo aborda as linhas gerais que deverão ser 

desenvolvidas no EIA para a avaliação de impactes.  

 

A metodologia adoptada para avaliação e identificação dos impactes deverá englobar o 

desenvolvimento de uma matriz, na qual se cruzam as acções mais relevantes do projecto (nas 

fases de construção, exploração e desactivação) com cada um dos descritores biofísicos e 

socioeconómicos. Nesta mesma matriz será desenvolvida a classificação dos impactes previstos.  

 

 

6.2 METODOLOGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 

Há um conjunto muito diverso de metodologias de identificação e avaliação de impactes pelo que a 

sua escolha deverá ter em atenção qual o projecto em questão e os dados disponíveis. 

 

A metodologia para a identificação e avaliação de impactes deverá englobar os aspectos principais 

identificados nos pontos seguintes. 

 

 

6.2.1 Indicadores 

 

Para cada factor ambiental serão, sempre que possível, identificados conjuntos de indicadores que 

permitam uma quantificação ou qualificação o mais rigorosa possível do estado do ambiente com e 

sem projecto, ou das pressões exercidas pelo projecto sobre o meio.  

 

Serão evitadas avaliações genéricas ou de mera tendência, preferindo-se indicadores 

objectivamente mensuráveis ou calculáveis. Sempre que os indicadores tenham uma 

expressão espacial assinalável, os resultados dessa análise serão discriminados espacialmente.  
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Desta forma, dá-se ênfase a uma avaliação de impactes que proceda à apresentação de dados 

quantitativos, assumindo particular destaque a avaliação dos seguintes aspectos: 

 

 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia: Identificação das condições de escavabilidade e de 

movimentação de terras nos locais em avaliação. 

 

 Solos e Uso dos Solos: Quantificação da área afectada e da área a desafectar, devido à 

desactivação das actuais ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente. 

 

 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos: análise técnica da descarga. O estudo irá 

utilizar uma metodologia baseada na modelação matemática dos processos de transporte e 

de inactivação das propriedades microbiológicas dos efluentes e nos processos de 

acumulação de bivalves. A ferramenta a utilizar será o sistema de modelação matemática 

MOHID, abrangendo as seguintes fases: 1) Criação de malhas computacionais e 

batimetrias adequadas às simulações; 2) Simulação de diversos cenários de descarga; 3) 

Simulação da acumulação nos bivalves; 4) Análise dos resultados – mapas de 

concentrações instantâneas e de concentrações máximas dos parâmetros microbiológicos 

no meio receptor para cada cenário e mapas de concentrações máximas de coliformes na 

carne dois bivalves para os cenários seleccionados. 

 

 Qualidade do Ar: Será efectuada uma simulação da ocorrência de odores na(s) ETAR, de 

acordo com factores específicos de emissão, presentes em DEFRA (2006). Code of practice 

on odour nuisance from sewage treatment works. Department for Food and Rural Affair 

(DEFRA), United Kingdom, London. Disponível em www.defra.gov.uk. 

 

 Ruído: Serão efectuadas medições de ruído, as quais resultarão no cálculo da contribuição 

dos níveis de ruído provenientes da(s) ETAR junto dos receptores sensíveis identificados. 

 

 Bioecologia (Fauna): Avaliação qualitativa dos efeitos da construção e operação da(s) ETAR 

sobre a fauna ocorrente localmente, recorrendo a métodos periciais. Indirectamente, os 

dados obtidos com a simulação aplicável aos Recursos Hídricos será utilizada para proceder 

a esta avaliação. 

 

 Paisagem: Os impactes sentidos na componente paisagem são resultado da introdução de 

um novo elemento no território que vai alterar a leitura e a percepção visual da paisagem 



Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Sistema Intermunicipal de Intercepção e 

Tratamento de Águas Residuais de Faro e Olhão 

 

   

Janeiro de 2011   66 

 

 

 

envolvente. Assim, serão cartografadas as áreas da bacia visual de cada uma das 

localizações alternativas consideradas. 

 

 Factores Socioeconómicos: Serão sistematizadas as características e quantidade relativas 

às populações abrangidas. Indirectamente, os dados obtidos com a simulação aplicável aos 

Recursos Hídricos será utilizada para proceder à avaliação do projecto para as actividades 

económicas situadas a jusante. 

 

 Instrumentos de Ordenamento do Território: Serão quantificadas as áreas correspondentes 

a cada uma das condicionantes e/ou áreas integradas nos diversos instrumentos de plano. 

 

 

6.2.2 Agregação de Indicadores 

 

Quando os indicadores em presença tenham um significado similar ou complementar, poderão ser 

agregados em índices, de forma a sintetizar melhor a informação, com requisitos metodológicos 

que preservem o significado original dos dados.  

 

Indicadores com significado intrinsecamente diferente, ou que tenham como alvo diferentes 

sujeitos, não serão agregados, de forma a não mascarar problemas críticos ou situações de 

iniquidade. Portanto, a cada factor estudado poderá corresponder um ou mais índices de impacte.  

 

Quando num determinado factor existirem sujeitos de impactes muito diferentes ou mesmo de 

sinal oposto, serão discriminados diferentes índices de impacte que clarifiquem essas diferenças ou 

conflitos. 

 

 

6.2.3 Classificação de Impactes 

 

Cada descritor ambiental ou socio-económico será classificado de acordo comos seguintes critérios 

de classificação: 

 

• Natureza – em positivos ou negativos, dependendo se o efeito é benéfico ou prejudicial; 

• Significância – em pouco significativo, significativo ou muito significativo. É talvez o 

critério de classificação de impactes mais importante mas também o mais subjectivo. A 
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significância reflecte a importância relativa de dado recurso ambiental a nível local, regional 

e nacional; 

• Tipo – em directo ou indirecto; 

• Ocorrência – em curto prazo (cerca de dois anos), médio prazo (cerca de dez anos) ou 

longo prazo (mais de 10 anos). Este critério de classificação está relacionado com o tempo 

necessário para o impacte se fazer sentir;  

• Duração – em temporário ou permanente. Este refere-se à fracção de tempo em que o 

efeito se verifica e está associado ao conceito de reversibilidade, isto é, refere-se ao tempo 

que um sistema perturbado leva a regressar à posição de equilíbrio, após cessação da 

fonte de perturbação (um sistema mais resilente leva menos tempo a regressar à posição 

de equilíbrio); 

• Probabilidade – em certo ou incerto; 

• Magnitude – em muito baixa, baixa, média ou elevada. A magnitude está relacionada com 

o alcance espacial do efeito (positivo ou negativo). 

 

Para todos os casos, serão explicitados os dados que presidem à definição do nível de impacte em 

função de dados técnicos e objectivos. Dada a diferença de significado entre os diversos descritores 

e a ausência de padrões sedimentados em muitos sectores, admitimos que possa subsistir alguma 

arbitrariedade na classificação, ou mesmo alguma distorção num ou outro caso. De qualquer 

forma, os critérios serão sempre objectivados. 

 

 

6.2.4 Escala de Impactes 

 

A escala convencional utilizada será, tanto quanto possível, similar para os diferentes domínios, 

devendo ser feito um esforço de compatibilização de critérios. Sempre que existam critérios legais 

ou normativos, serão levados em conta na definição da significância. Para todos os casos, serão 

explicitados os critérios que presidem à definição de um dado nível de significância do impacte em 

função de dados objectivos.  

 

 

6.2.5 Escolha da solução ambientalmente mais adequada 

 

No caso vertente estarão em análise alternativas de localização de projecto, territorialmente 

diferenciadas.  

 

Desta forma, justifica-se que o Estudo de Impacte Ambiental apresente uma avaliação comparativa 

dos impactes para cada uma das alternativas de localização presentes. Esta selecção deverá 
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resultar da comparação dos impactes resultantes para cada uma delas e da sua comparação, com 

base em indicadores objectivados e, sempre que possível, quantificados. 

 

6.3  METODOLOGIA PARA A PREVISÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS 

 

Serão avaliados, de forma preliminar, os potenciais impactes cumulativos, de forma a determinar a 

extensão de avaliação dos mesmos em sede de EIA. Face a esta determinação estes impactes 

deverão ser estimados, com base numa metodologia devidamente adequada, mas adaptada de 

forma estrita aos objectivos presentes no EIA e aos descritores mais problemáticos. 

 

Os impactes cumulativos podem ser: 

 

• Impactes que resultam numa alteração do estado de qualidade de um recurso, em resultado 

da acumulação de um determinado poluente; 

• Impactes que resultam da interferência com outros projectos na envolvência. 

 

A previsão dos impactes cumulativos terá como base a análise dos potenciais efeitos causados pela 

construção e exploração da ETAR e infra-estruturas associadas (e a relação entre eles), assim 

como o estudo de todos os projectos identificados para a área de implantação do projecto. 

 

Refira-se que os impactes resultantes da ocorrência potencial de situações de emergência serão 

realizados no quadro de uma Análise de Risco. 

 

6.4 TIPO DE MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTES NEGATIVOS 

 

As medidas mitigadoras serão aplicadas de forma a minimizar os impactes que resultam das 

diferentes acções das fases de construção e exploração do projecto. 

 

Neste contexto, as medidas mitigadoras serão, em princípio, integradas numa das seguintes 

categorias: 

 

Fase de Construção 

 

• Localização e utilização dos estaleiros; 

• Integração visual do estaleiro e da actividade construtiva; 

• Escavações e movimentações de terras; 
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• Procedimentos de gestão ambiental da fase de construção (resíduos, emissões 

atmosféricas, ruído, águas residuais, manuseamento de produtos químicos); 

• Recuperação paisagística. 

 

Fase de Exploração 

 

• Acções de emergência em caso de mau funcionamento da ETAR; 

• Redução de odores; 

• Redução do impacto sonoro; 

• Valorização dos resíduos; 

• Reutilização do efluente tratado; 

• Armazenamento e destino final de resíduos; 

• Optimização da gestão de recursos (energia, água potável, reagentes). 
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7 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO 

 

O Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

197/2005, de 8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, bem como o “Guia para a 

Avaliação de Impacte Ambiental de Estações de Tratamento de Águas Residuais”, publicado pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, estabelecem que os projectos sujeitos a procedimentos de 

avaliação de impacte ambiental, nomeadamente no caso vertente as ETAR, devem ser elaborados 

considerando os riscos para o ambiente e as populações, assim como as medidas de prevenção 

associadas. 

 

Assim, o Estudo de Impacte Ambiental deve incluir uma análise de riscos para as situações 

extremas de efeitos negativos e incertos, tendo em conta os critérios definidos no projecto (estudo 

prévio ou projecto de execução), bem como algumas informações consideradas relevantes e que 

constem dos aspectos sectoriais abordados no EIA e no projecto. 

 

Em termos de análise de riscos, refira-se que nunca existe uma probabilidade nula de ocorrência 

de riscos, uma vez que existem sempre riscos associados (embora possa ser muito reduzida, a 

probabilidade de ocorrência nunca é nula). 

 

Os riscos decorrem da existência de potencialidade para provocar danos e de tal vir a afectar 

pessoas, bens ou aspectos ambientais. Neste contexto é importante fazer a distinção entre os 

conceitos de perigo (hazard) e risco (risk) que, até há relativamente pouco tempo, eram muitas 

vezes utilizados como tendo o mesmo significado. 

 

Assim, perigo constitui uma situação física, com potencial para causar danos ao homem, bens e 

ambiente. Trata-se, portanto, de uma qualidade inerente a uma determinada situação. Por outro 

lado, o conceito de risco pode ser definido como a probabilidade de ocorrência de um 

acontecimento indesejável específico, num período de tempo determinado ou em circunstâncias 

determinadas. Ou seja, constitui o efeito combinado da probabilidade de ocorrência de um 

acontecimento indesejado e da gravidade das suas consequências. 

 

O processo de análise de risco pretende estimar a possibilidade de ocorrência dos riscos 

decorrentes das situações de perigo identificadas. Deste modo, este processo torna-se numa 

ferramenta útil para identificar a relação causa/efeito associada aos diversos acontecimentos. A 

análise de risco aplica-se não só a situações súbitas e acidentais, que geram efeitos agudos, mas 

também a condições de exploração normal de que resultam efeitos crónicos. 
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De forma a atenuar as consequências decorrentes de determinado risco, é necessária a 

implementação de medidas de protecção, que têm como objectivo diminuir a gravidade do 

acontecimento. A sua probabilidade de ocorrência é idêntica ao caso em que não sejam 

implementadas quaisquer medidas, para além de medidas de prevenção, em que há uma 

diminuição da probabilidade de ocorrência do risco, sendo a sua gravidade, no caso de ocorrer, 

idêntica. 

 

A abordagem de análise de risco que deve ser utilizada pretende identificar e analisar os riscos 

para o ambiente e populações decorrentes de situações de exploração normal e de situações 

acidentais e súbitas. 

 

A análise de risco ambiental a desenvolver tem assim como principais objectivos a identificação dos 

potenciais riscos inerentes ao funcionamento da ETAR, a sua avaliação e a apresentação de 

medidas que permitam atingir níveis de segurança adequados. 

 

Tendo em consideração o facto de nos encontrarmos perante uma ETAR e as actividades que se 

desenvolvem durante a sua operação, opta-se por dividir a presente análise de risco considerando 

as potenciais situações de risco decorrentes das operações das várias unidades da ETAR 

(considerando-se os riscos de origem interna e os riscos de origem externa). 

 

Os elementos de projecto considerados e as medidas adoptadas no processo interactivo de análise 

de riscos serão os incluídos no Estudo Prévio. 

 

De modo a efectuar a análise dos riscos associados ao funcionamento da unidade, deverão seguir-

se os seguintes passos metodológicos: 

o Descrição do sistema alvo de estudo; 

o Identificação dos perigos e desenvolvimento de cenários de acidentes; 

o Estimativa da tipologia de efeitos ou consequências resultantes dos acontecimentos 

identificados para a população, ambiente e bens materiais; 

o Estimativa da possibilidade de ocorrência dos acontecimentos e dos seus efeitos, 

tendo em conta as medidas de prevenção e minimização propostas. 

 

Fase de construção 

Numa obra, é sempre necessária a utilização de elevadas quantidades de combustíveis, bem como 

de outros produtos cujas características lhes conferem perigosidade. Os combustíveis, líquidos ou 

gasosos, são materiais que apresentam elevado risco de incêndio e explosão, podendo também, 

em certas circunstâncias, constituir um foco de intoxicação. Estes riscos são interdependentes uns 

dos outros, podendo desencadear o vulgarmente denominado “efeito de dominó”. 
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No caso das substâncias inflamáveis, estas possuem na sua constituição componentes que se 

inflamam facilmente a baixas temperaturas. Só por si, estas substâncias constituem um risco. 

Quando associadas a fontes de ignição, o seu risco terá uma probabilidade rara, mas com alguma 

gravidade. Assim sendo, poderá ocorrer um incêndio e consequente explosão cujo impacte em 

determinadas proporções se não foram tomadas as medidas de combate pode ter efeitos 

irreversíveis. 

 

Quanto às substâncias explosivas, estas são caracteristicamente reactivas, sobretudo quando 

sujeitas a elevadas temperaturas e/ou diferentes pressões. 

 

Podem, ainda, ocorrer diversos perigos no decorrer de uma obra, estando eles normalmente 

associados à utilização de equipamentos e maquinaria de apoio. Estes perigos incluem a queda da 

carga transportada, atropelamento, derrame de combustível ou de substâncias utilizadas durante 

as manutenções, etc. 

 

No que se refere a derrames (seja de combustíveis ou outros produtos perigosos), estes podem 

resultar do seu inadequado acondicionamento ou de acidente de veículos transportadores dos 

mesmos, podendo desencadear explosões com danos materiais e humanos. Em alguns casos pode 

ser irreversível (caso ocorram mortes e danos materiais irrecuperáveis, entre outros). 

 

O uso de uma máquina não conforme pode potenciar vários riscos, nomeadamente a morte dos 

operadores ou dos trabalhadores que se encontrem nas imediações.  

 

Durante esta fase do projecto existirá igualmente alguma circulação de veículos e maquinaria, 

sobretudo durante a etapa de transporte dos materiais para se proceder à construção das infra-

estruturas. Do choque entre os veículos podem resultar acidentes vários que colocam em risco o 

ambiente circundante: 

 

o Perigo de derrame de combustível, com contaminação dos solos em que este 

incidir, o que, dependendo da área afectada e da quantidade de combustível 

derramado, pode originar um efeito significativo; 

o Perigo de incêndio, com consequente explosão do tanque de combustível, que 

poderá colocar em risco a saúde dos trabalhadores da obra, bem como a 

integridade das estruturas construídas. 

 

Fase de exploração 

Para a fase de exploração serão consideradas causas externas (fenómenos naturais, localização) e 

causas internas (funcionamento específico das diferentes unidades da ETAR). 
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A análise de risco considerada centra-se em identificar as possibilidades de desvios com 

consequências nefastas para o ambiente, bens materiais ou seres humanos e aferir da adopção ou 

então sugerir as medidas mais adequadas para garantir níveis de segurança. 

 

A análise de perigos e avaliação de riscos associados a infra-estruturas rodoviárias irá recorrer ao 

método FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) ou equivalente, que proporciona esquemas de 

raciocínio aplicáveis em princípio a qualquer situação, convertendo-os em ferramentas de análise, 

versáteis e de grande utilidade. Esta abordagem deve ser encarada como indicativa do 

posicionamento dos riscos ambientais presentes. 

 

A metodologia FMEA foi empregue pela primeira vez no início dos anos 60. Posteriormente, a sua 

aplicação generalizou-se e é actualmente empregue num vasto domínio de empreendimentos. 

Trata-se de uma metodologia indutiva de análise de um sistema utilizada para um estudo 

sistemático das causas e dos efeitos das falhas que podem afectar os diversos componentes do 

sistema. De um modo geral, a FMEA tem por objectivos: 

 

• Identificar as falhas em equipamentos que podem conduzir a efeitos significativos sobre a 

disponibilidade, fiabilidade, manutenção ou segurança de um sistema; 

• Avaliar os efeitos de cada modo de falha dos diversos componentes de um sistema sobre 

as diferentes funções do sistema; 

• Atribuir uma classificação relativa a cada uma das falhas identificadas. 

 

A aplicação a efectuar em sede de EIA tem em vista avaliar os níveis de riscos para as actividades 

presentes na envolvente do projecto. A análise FMEA decompõe-se em onze tarefas que deverão 

ser executadas pela ordem seguinte: 

 

• Definição do sistema/subsistema/órgãos/componentes; 

• Definição dos modos de falha a ter em consideração; 

• Causas dos modos de falha; 

• Efeitos locais dos modos de falha; 

• Efeitos dos modos de falha no sistema; 

• Compensações; 

• Gravidade dos modos de falha; 

• Grau de probabilidade dos modos de falha; 

• Avaliação dos riscos; 

• Anotação dos riscos; 

• Recomendações. 
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A análise de riscos deverá ser avaliada de acordo com a probabilidade de ocorrência desse risco e a 

sua gravidade, tanto em relação à saúde pública como em relação ao ambiente. A probabilidade de 

ocorrência de falha poderá ser definida segundo uma escala estabelecida de 1 a 6, sendo o 1 

correspondente a probabilidade extremamente rara e a 6 muito frequentes. A gravidade do risco 

será traduzida em termos de danos, ou seja, em termos de significância e de reversibilidade dos 

efeitos, sendo grave quando conduz a danos humanos. As probabilidades de falha são tipificadas 

nos seguintes níveis: 

 

 

 

 

A grelha de acidentes envolve a seguinte tipologia: 

 

 

 

Propõe-se assim uma análise por patamares, que permita identificar os principais aspectos críticos. 

 

A análise de patamares assenta nos diferentes compartimentos e níveis de valores a serem obtidos 

em cada um deles. 
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8 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO GERAL DE 

MONITORIZAÇÃO 

 

O EIA incluirá um Plano Geral de Monitorização, aplicado aos descritores sujeitos a impactes 

significativos, indicando o tipo de monitorização considerada e a fase a que se deverá aplicar. 

 

O Plano Geral de Monitorização será elaborado de acordo com o especificado na Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril, abrangendo, sempre que possível, para cada descritor os seguintes 

aspectos: 

 

• Parâmetros a monitorizar; 

• Locais (ou tipos de locais) e frequência das amostragens ou registos, incluindo, quando 

aplicável, a análise do seu significado estatístico; 

• Técnicas e métodos de análise e equipamentos necessários; 

• Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da 

construção ou do funcionamento do projecto ou outros factores exógenos ao projecto, 

procurando identificar os principais indicadores ambientais da actividade do projecto; 

• Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos 

programas de monitorização; 

• Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do 

programa de monitorização. 

 

 

Quadro 10 - Descritores possivelmente abrangidos pelo Plano Geral de Monitorização 

Descritor Fase de construção Fase de exploração 

Recursos Hídricos √ √ 

Bioecologia (Fauna) X √ 

Qualidade do Ar X √ 

Ruído √ √ 
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9 PLANEAMENTO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

9.1 PROPOSTA DA ESTRUTURA PARA O EIA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental será constituído por três volumes: Relatório Síntese, Resumo Não 

Técnico e Documentação Complementar – Anexos. 

 

De forma a garantir o cumprimento da legislação em vigor e adequá-la ao projecto em causa, a 

estrutura do EIA do Sistema Intermunicipal de Intercepção e Tratamento de Águas Residuais de 

Faro e Olhão engloba os seguintes capítulos: 

 

1 Preâmbulo; 

2 Introdução; 

3 Objectivos; 

4 Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas; 

5 Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto; 

6 Análise de Impactes e Medidas; 

7 Análise de Risco; 

8 Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental dos Impactes Resultantes do Projecto; 

9 Sistema de Gestão Ambiental; 

10 Lacunas Técnicas ou de Conhecimento; 

11 Conclusões; 

12 Bibliografia.  

 

O conteúdo do Relatório é elaborado de acordo com a fase de projecto considerada e de acordo 

com as características do mesmo, possuindo a estrutura acima especificada. 

 

A caracterização dos factores ambientais abordados será suportada por cartografia em escala 

adequada, de forma a tornar mais compreensível e apoiar o texto apresentado.  

 

As fontes de informação utilizadas serão indicadas ao longo do texto e em cada mapa, quadro ou 

figura. 

 

O Resumo Não Técnico (RNT) deve reflectir e sintetizar o EIA, sem conter necessariamente todos 

os pontos do mesmo. A linguagem deve ser simples, concisa e sem termos técnicos, para que seja 

acessível aos cidadãos em geral. O RNT constitui uma peça essencial à participação do público no 
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procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), sendo em muitos casos a única fonte de 

informação de alguns segmentos do público interessado, pelo que é fundamental que seja 

preparado com rigor e simplicidade, mas que seja de leitura acessível. 

 

Os Anexos incluem informação complementar necessária ao bom entendimento de aspectos 

específicos do Estudo. 

 

Os relatórios referidos serão apresentados em suporte clássico (papel), incluindo elementos 

gráficos produzidos e utilizados. 

 

Será igualmente apresentada uma versão digital em formato “fechado” – PDF (Portable Document 

Format).  

 

 

9.2 INDICAÇÃO DAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS ENVOLVIDAS E DOS PRINCIPAIS RECURSOS 

LOGÍSTICOS 

 

O EIA será elaborado pela equipa técnica descrita no quadro seguinte: 
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Quadro 11 - Equipa Técnica para a elaboração do EIA 

Especialidade Equipa Técnica 

Direcção Geral Manuel Pinheiro (Eng. Ambiente) 

Coordenação do projecto Manuel Duarte (Sociólogo) 

Geologia, geomorfologia e geotecnia Henrique Graça (Geólogo) 

Solos e Ocupação dos Solos Deolinda Ramos Chaves (Eng. Agrónoma)  

Recursos Hídricos Marta Cardoso (Eng. Ambiente - Sanitária) 

Universidade do Algarve (modelo MOHID) 

Qualidade do Ar João Gomes (Eng. Químico) 

Ruído Ana Cecília Lopes (Eng. Ambiente) 

Bioecologia (Fauna) Nuno Vilela (Biólogo) 

Paisagem Gonçalo Leão Santos (Eng. Biofísico) 

Factores Socioeconómicos Manuel Duarte (Sociólogo) 

Instrumentos de Ordenamento do Território Marta Pereira (Geógrafa) 

Análise de Risco Manuel Pinheiro (Eng. Ambiente) 

Planos de Monitorização e Sistemas de Gestão 

Ambiental 

Manuel Pinheiro (Eng. Ambiente) 

Manuel Duarte (Sociólogo) 

Marta Cardoso (Eng. Ambiente) 

 

 

9.3 INDICAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONDICIONALISMOS AO PRAZO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

 

O Prazo de elaboração do EIA é de 70 dias. Não se identificam, nesta fase, quaisquer 

condicionalismos a este prazo. 

 

 

 


