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1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório constitui o Relatório de Conformidade Ambiental com o 

Projecto de Execução (RECAPE) referente à Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª 

fase), a qual se desenvolve no concelho de Loulé 

A entidade proponente do projecto e a entidade licenciadora é a Estradas de 

Portugal, S.A., a qual é responsável por projectar o lanço rodoviário em estudo 

assim como as respectivas ligações à rede viária local.  

O Plano Rodoviário Nacional (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de 

Julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 

16 de Agosto) integra a EN 270 na Rede Nacional Complementar (Estradas 

Nacionais), com desenvolvimento entre o IP1 a Poente e Tavira (entroncamento da 

ER125) a Nascente. 

Na zona de Loulé, a actual EN 270 corresponde a um ponto de convergência de 

diversas vias, provenientes quer de Sul (CM1305, EN 25-4, EN396/Ligação à VIS), 

quer de Norte (EM525 e EN396), e apresenta-se como uma via de características 

urbanas que atravessa o centro da cidade, com significativos e constantes 

congestionamentos na circulação rodoviária, situação bastante penalizadora quer 

para os diversos utentes da via, quer para a qualidade de vida no referido núcleo 

urbano. 

Assim, a Variante Norte de Loulé à EN 270, tem como objectivo retirar o tráfego de 

passagem do interior do núcleo urbano de Loulé e permitir simultaneamente uma 

melhor acessibilidade à zona Norte de Loulé.  

No que se refere ao trecho correspondente à 1ª fase, entre a rotunda da Central de 

Camionagem e a rotunda da EN369, o corredor já tinha sido viabilizado no quadro 

da avaliação de um Estudo de Impacte Ambiental anterior. Este corredor foi 

integrado no PDM de Loulé, tendo a rotunda existente na EN396, o Centro de 

Saúde e o Pavilhão Gimnodesportivo sido localizados tendo em conta as 

acessibilidades que a nova via irá gerar. 
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O troço objecto do presente projecto, e que corresponde à 2ª fase, tem origem na 

Rotunda de Acesso à Central de Camionagem de Loulé, cerca do km 3+625 do 

projecto anterior da Variante Norte de Loulé à EN270, desenvolvendo-se então para 

Nascente, até à inserção na actual EN270. 

De modo a dar seguimento aos trabalhos já efectuados anteriormente em fase de 

Estudo Prévio, visando dar cumprimento à legislação ambiental em vigor para 

aprovação deste tipo de projectos, a EP, SA terá que apresentar à Autoridade de 

AIA o Projecto de Execução e respectivo Relatório de Conformidade Ambiental do 

Projecto de Execução (RECAPE). 

O enquadramento ambiental que regula este conjunto de procedimentos é dado 

pelo Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

nº 197/2000, e pela Portaria nº 330/2001 de 2 de Abril que fixa as normas técnicas 

para a estrutura do RECAPE, tendo sido, igualmente, tidas em consideração as 

normas e critérios publicados pelo Instituto do Ambiente (actual Agência 

Portuguesa do Ambiente), disponíveis no respectivo sítio na Internet 

(www.iambiente.pt). 

O Relatório do RECAPE que agora se apresenta foi desenvolvido durante a fase de 

Projecto de Execução, constituindo parte integrante do produto final do mesmo, tal 

como definido no Caderno de Encargos da EP, SA. 

A sua formulação teve como objectivos específicos actualizar e aprofundar os 

aspectos relevantes identificados no EIA do Estudo Prévio e na DIA, à escala do 

Projecto (1:2000), visando fornecer a informação adequada para a optimização do 

traçado nesta fase de Projecto de Execução, incorporando as melhores soluções 

técnicas para minimizar ou anular impactes negativos e potenciar os impactes 

positivos. 
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A elaboração do presente documento decorreu de Abril de 2007 a Fevereiro de 

2009, tendo sido realizado pela AMB & Veritas, Lda. com recurso à seguinte Equipa 

Técnica: 

Susana Serra (Engenheira do Ambiente) Coordenação Geral 

Rui Morgado Mendes (Biólogo) 

Coordenação de Projecto 

Componente Biológica 

Uso Actual do Solo 

Odete Domingues (Engenheira Civil – especialista em 

Acústica) 

Guiomar Custódio (Engenharia do Ambiente) 

Projecto de Protecção Sonora 

Sofia Lince (Engenheira do Ambiente) Recursos Hídricos 

Dalila Garrido (Arqueóloga) Património 

Rita Oliveira (Geóloga) 

Susana Gonçalves (Engenheira de Recursos Geológicos) 
Geologia e Hidrogeologia 

Elisabete Rodrigues (Geógrafa) 
Planeamento e Ordenamento do Território 

Condicionantes ao Uso do Solo 

Cláudia Oliveira (Engenheira do Ambiente) RAN e REN 

Ana Prelhaz (Engenheira do Ambiente) Qualidade do Ar 

Anabela Margaça (Arquitectura Paisagista) Integração Paisagística 

Dalila Antunes (Psicóloga) 

Joana Lino (Psicóloga) 
Componente Social 

Pedro Nunes (Desenhador) Desenho e Imagem 

O RECAPE da Variante Norte de Loulé da EN270 (2ª Fase) em estudo tem como 

objectivo a verificação de que o Projecto de Execução do troço obedece aos critérios 

estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), dando cumprimento aos 

termos e condições nela verificados. 
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Assim, foi elaborado um sumário executivo que resume as informações 

constantes no RECAPE, um Relatório Síntese que apresenta o Projecto, os seus 

antecedentes e os aspectos relacionados com a DIA e um grupo de Anexos que 

constituem os estudos necessários para o cumprimento das cláusulas exigidas na 

DIA. Sendo assim a estrutura do presente RECAPE é a seguinte: 

Volume I – Sumário Executivo 

Volume II – Relatório Base 

 Introdução 

 Antecedentes 

 Conformidade com a DIA 

o Descrição das Características de Projecto 

o Diagnóstico da situação existente e reavaliação de Impactes por 

Descritor 

o Alterações efectuadas ao Traçado apresentado em fase de Estudo 

Prévio 

o Medidas de Minimização dos Impactes 

o Monitorização 

 Entidades Consultadas 

 Bibliografia 

Volume III – Peças Desenhadas 

Volume IV - Anexos 

 I – Declaração de Impacte Ambiental 

 II – Hidrogeologia 

 III – Recursos Hídricos 

 IV – Qualidade do Ar 

 V – Projecto de Protecção Sonora 
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 VI – Componente Biológica 

 VII – Património 

 VIII – Planeamento e Ordenamento do Território 

 IX – Projecto de Integração Paisagística 

 X – Monitorização 

 XI – Caderno de Encargos Ambientais 

 XII – Plano Geral de Acompanhamento Ambiental 

 XIII – Estaleiros, áreas de empréstimo e depósito 

 XIV – Correspondência 
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2. ANTECEDENTES 

Em termos de antecedentes, em Abril de 1992 deu entrada no ex-Ministério do 

Ambiente e Recursos Naturais, o Estudo de Impacte Ambiental relativo ao Estudo 

Prévio da Circular de Loulé. No parecer da Comissão de Avaliação, datado de 

Dezembro de 1993, concluiu-se que toda a área envolvente da cidade de Loulé 

era caracterizada por solos de elevada aptidão agrícola e pela presença de águas 

subterrâneas, factos que levaram a CA a questionar a necessidade da construção 

do projecto na sua totalidade. 

Com base nos dados de tráfego e no ordenamento do território a CA concluiu ainda 

que o projecto deveria ser reformulado e que apenas seria necessária a construção 

de uma variante para desviar de Loulé o tráfego que circulava no sentido 

Este/Oeste, devendo-se para o efeito seguir o disposto no PROT Algarve (Decreto 

Regulamentar n.º 11/91 de 21 de Março) que contemplava uma Variante Norte de 

Loulé. 

Posteriormente, em Agosto de 2001 deu entrada na ex-Direcção Geral de 

Ambiente o EIA relativo ao Projecto de Execução da Variante Norte de Loulé à 

EN270 e continuação da Variante à EN396, entre a zona industrial de Loulé e a 

EN270. 

A Comissão de Avaliação emitiu o seu parecer a Março de 2002, tendo concluído 

que o traçado embora tivesse sido desenvolvido para a fase de Projecto de 

Execução, não apresentava alternativas que minimizassem os impactes negativos 

identificados no EIA, nomeadamente sobre os solos e áreas de uso condicionado 

(RAN), ruído, socio-economia e património arqueológico. 

No processo de consulta pública, embora as posições manifestadas não fossem de 

oposição ao projecto, propunham alternativas que não poderiam ser incorporadas 

no projecto em virtude de este se encontrar em fase de Projecto de Execução. 

Pelos motivos identificados a CA considerou que deveria ser emitido parecer 

desfavorável ao traçado, tendo sida emitida a respectiva DIA em Março de 2002, 

onde é deferido que o parecer é “desfavorável para o sublanço entre a 2ª rotunda e 
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o final do traçado, devendo o projecto rodoviário actual ser melhorado e o seu 

traçado corrigido, incorporando as sugestões da Comissão de Avaliação e da 

consulta pública.” 

“Ponderando o interesse estratégico da Variante Norte de Loulé para a circulação de 

veículos pesados bem como a localização da Central de Camionagem (junto da 2ª 

rotunda prevista) emito parecer favorável para o sublanço inicial daquela variante, 

situado entre o início do traçado e a 2ª rotunda bem assim o acesso entre esta 

rotunda e a Central de Camionagem, condicionado ao cumprimento integral das 

medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte Ambiental.” 

“No intuito de minimizar e/ou compensar os impactes decorrentes do 

atravessamento da Quinta da Massaguia, deverão ainda ser cumpridas as seguintes 

medidas de minimização: 

 Criação de uma passagem agrícola com gabarit para camiões pesados; 

 Criação de um caminho paralelo, do lado norte, em condições de circulação 

e garantias de drenagem de modo a estabelecer o acesso às várias 

plataformas actualmente servidas por 3 caminhos internos; 

 Reposição das condições de escoamento da linha de água existente em 

cerca de 60m por forma a não provocar o alagamento dos terrenos 

circundantes; 

 Preservação, através da solução técnica adequada, da nora/poço existente 

na propriedade.  

Deste modo, foi apresentado um novo EIA, no qual foram analisados traçados 

alternativos para o projecto da 2ª fase da Variante Norte de Loulé à EN270, 

incluindo a solução desenvolvida em 2002, a qual corresponde à solução base do 

novo projecto, sendo que a primeira fase do projecto se encontra actualmente em 

construção. 

O Estudo de Impacte Ambiental elaborado para a Fase de Estudo Prévio deu 

entrada, em Março de 2004, no Instituto do Ambiente (actual Agência Portuguesa 

do Ambiente), para ser sujeito a Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, 
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de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 Maio, alterado e republicado 

através do Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro. 

Este EIA foi analisado pela Comissão de Avaliação do Instituto do Ambiente (actual 

Agência Portuguesa do Ambiente), a qual, após apreciação técnica do estudo, 

considerou indispensável a solicitação de elementos adicionais ao nível da 

cartografia, objectivos e justificação do projecto, descrição do projecto e das 

alternativas consideradas, recursos hídricos e qualidade da água, qualidade do ar, 

ambiente sonoro, sistemas ecológicos, componente social, e a consequente 

reformulação do Resumo Não Técnico (RNT).  

Com a entrega do Aditamento em Agosto de 2004, a Comissão de Avaliação 

considerou que dispunha de informação suficiente para dar continuidade ao 

procedimento de AIA, tendo declarado a conformidade do EIA em Fevereiro de 

2005.  

Na respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), datada de Dezembro de 

2003, é proferido o seguinte: 

 Tendo por base o Parecer Final do Processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental, que decorreu em fase de Estudo Prévio, emito declaração de 

impacte ambiental (DIA) favorável ao Projecto da ‘Variante Norte de Loulé 

à EN270 (2ª fase), condicionada: 

o Adopção da Solução A 1ª sub-fase. 

o À compatibilização com a disciplina respeitante ao ordenamento do 

território constante dos instrumentos de gestão territorial em vigor, 

conforme descritos na parte de ordenamento do território no Parecer 

Final da Comissão de Avaliação; 

o Ao cumprimento das condicionantes, medidas de minimização e dos 

planos de monitorização anexos à presente Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA). 

É de referir que DIA foi prorrogada sucessivamente através de Despacho do Senhor 

Secretário de Estado do Ambiente em 2007 e em 2008.  
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3. CONFORMIDADE COM A DIA 

3.1. CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO 

Face ao disposto na DIA, a qual condiciona a aprovação do projecto ao 

cumprimento das condições e termos constantes no Anexo à DIA, procedeu-se a 

ajustes ao projecto apresentado na fase de Estudo Prévio. 

Neste capítulo pretende-se resumir as principais características do traçado em 

estudo, nomeadamente, no que diz respeito ao tráfego expectável, às suas 

características gerais, ao seu perfil transversal tipo e aos nós de ligação previstos. 

É de realçar que foi entregue em conjunto com o presente documento, um volume 

referente à memória do Projecto Rodoviário, onde as características do traçado se 

encontram mais pormenorizadas, devendo este ser consultado, no caso de ser 

necessário qualquer outra informação. 

3.1.1. LOCALIZAÇÃO 

O lanço em estudo no presente Relatório localiza-se no concelho de Loulé 

(freguesia de Loulé – S. Clemente), conforme se pode verificar na figura seguinte: 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 21 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

 

Figura 3.1 – Localização do projecto ao nível dos concelhos e freguesias 

O concelho de Loulé, em que o traçado se desenvolve, insere-se na sub-região do 

Algarve (NUTS III) e no agrupamento de concelhos também do Algarve (NUTS III), 

tal como se pode verificar pela figura seguidamente apresentada. 
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Figura 3.2 – Enquadramento do Projecto na NUTS II e III 

 

O Desenho RPE-RF.00-DPJ-01 – Esboço Corográfico, apresentado no Volume III – 

Peças Desenhadas mostra o projecto em estudo no presente RECAPE.  

 

3.1.2. DESCRIÇÃO DO TRAÇADO 

O traçado em estudo, com uma extensão de 1766,6 m desenvolve-se de um modo 

geral no sentido Oeste – Este e tem como objectivo retirar o tráfego de passagem 

do interior do núcleo urbano de Loulé e permitir simultaneamente uma melhor 

acessibilidade à zona Norte de Loulé. 

O início da variante localiza-se na rotunda existente na EN 396, junto do Pavilhão 

Municipal de Loulé e do Centro de Saúde, que dá acesso ao centro da cidade de 
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Loulé. O término da Variante, situa-se sobre a actual rotunda de Pedragosa na 

EN270. 

No seu percurso o traçado cruza diversas vias que são transpostas por uma 

passagem superior e uma obra do tipo passagem inferior e ainda uma obra do tipo 

passagem agrícola. 

Na parte final, cerca do km 1+025, o traçado cruza uma propriedade dividindo-a de 

forma a que o acesso entre as duas casas aí existentes fica cortado. Por este facto, 

o traçado da variante integra nesta zona a construção de um falso túnel com cerca 

de 105 m de extensão, para permitir a passagem da variante pela propriedade de 

modo a que a ligação entre as duas casas seja afectada ao mínimo. 

O traçado em estudo é apresentado nos desenhos RPE-RF.00-DPJ-01 e RPE-RF.00-

DPJ-03, apresentados no Volume III – Peças Desenhadas 

 

3.1.3. PERFIS TRANSVERSAIS TIPO 

O perfil transversal tipo adoptado para a secção corrente é o definido no Estudo 

Prévio, por forma a assegurar a continuidade do perfil implantado no troço anterior 

da variante, apresentando a seguinte constituição: 

 Faixa de rodagem separada com 2 vias de 3,50 m cada para ambos os 

sentidos; 

 Separador central do tipo rígido (lancil não galgável) com 1,00 m de largura, 

ladeado por bermas de 0,50 m; 

 Bermas exteriores de 2,00 m de largura totalmente pavimentadas. 

Para os restabelecimentos das vias interferidas pelo traçado da variante e caminhos 

paralelos foram adoptados diferentes perfis transversais tipo, em função da 

respectiva importância. 

O perfil transversal tipo dos Restabelecimentos 1 e 2 é constituído por: 
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 Faixa de rodagem bidireccional com duas vias de 3,0 m cada; 

 Bermas exteriores de 1,0 m. 

O perfil transversal tipo dos Caminhos Paralelos, Serventias 1 e 2 e 

Restabelecimento 1A é constituído por: 

 Faixa de rodagem bidireccional com 4,0 m; 

 Bermas exteriores de 0,50 m (apenas nas Serventias 1 e 2 e 

Restabelecimento 1A). 

 

3.1.4. RESTABELECIMENTOS E SERVENTIAS 

Como resultado de um estudo exaustivo dos caminhos/percursos actuais que serão 

afectados, quer pedonais, quer rodoviários considerou-se como necessária a 

realização dos Restabelecimentos e Serventias seguidamente caracterizados. 

Restabelecimento 1 

O Restabelecimento 1, na parte inicial do traçado, pretende manter a ligação da 

estrada existente entre a localidade de Barreiras Brancas e a cidade de Loulé. Neste 

restabelecimento apenas será feita a transposição da Variante, através de uma 

Passagem Inferior – PI1, pelo que será aproveitada a estrada existente, apenas 

sendo realizado um reperfilamento na zona da obra de arte.  

Associado a este restabelecimento são considerados dois caminhos paralelos que 

restabelecem as ligações às diferentes parcelas afectadas pela execução da obra. 

Restabelecimento 1A 

A reposição da ligação entre as localidades de Cassima e Barreiras Brancas é feita 

através do Restabelecimento 1A com recurso a uma Passagem Agrícola – PA1A, 

estando a ele associado um caminho paralelo que estabelece as ligações 

interferidas pela execução da obra às diferentes parcelas. 

Restabelecimento 2 
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Na parte final do traçado, o Restabelecimento 2 pretende manter a ligação entre as 

localidades de Barrocal das Torres e Campina de Cima. Esta ligação é feita através 

de uma Passagem Superior – PS2, estando associada a este restabelecimento duas 

serventias que repõem as ligações interferidas pela construção da Variante. 

Serventias 1 e 2 

Associadas ao Restabelecimento 2, as Serventias 1 e 2 repõem as ligações à 

estrada existente, afectadas pela execução da obra. 

A Serventia 1 destina-se à reposição da ligação de um caminho existente, 

garantindo-se deste modo o acesso a diversas propriedades existentes do lado 

poente. 

A Serventia 2 destina-se a repor as ligações às propriedades que confinam com a 

estrada existente e que de outro modo ficariam isoladas devido ao desvio do 

traçado em planta da estrada existente. 
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3.1.5. OBRAS DE ARTE 

Associados aos Restabelecimentos anteriormente referidos encontram-se as obras 

de arte seguidamente caracterizadas. 

Quadro 3.1 – Características das Obras de Arte consideradas 

Km Restabelecimento 
Berma 

(m) 

Faixa 

(m) 

Berma 

(m) 

Obra de Arte 

Associada 

0+260 Restabelecimento 1 1,0 6,0 1,0 PI1 

0+496 Restabelecimento 1A 0,5 4,0 0,5 PA1A 

1+235 Restabelecimento 2 1,0 6,0 1,0 PS2 

Complementarmente é considerado um falso túnel, localizado entre os pk 1+025 e 

o km 1+127 com uma extensão de aproximadamente 102 metros. A execução do 

túnel, prevê-se que seja realizado a céu aberto obrigando a escavações com cota 

de trabalho da ordem dos 10 m, previsivelmente interferindo com terrenos de 

carácter rochoso que importam caracterizar para avaliação das condições de 

reutilização em aterros de pedrapleno e/ou solo enrocamento. Prevê ainda a 

construção adicional da passagem superior PS1.  

3.1.6. DRENAGEM 

Tendo em consideração a fase em que o presente Projecto se encontra procedeu-se 

ao dimensionamento dos órgãos de drenagem transversal (PH) seguindo a 

metodologia preconizada no Manual de Drenagem do ex – IEP, tendo-se procedido 

à delimitação das bacias hidrográficas associadas com recurso a cartografia à 

escala 1:25 000. 

Deste modo, a fim de ser garantido o devido escoamento das linhas de água 

intersectadas, bem como de zonas baixas, susceptíveis de acumular e drenar água, 

as secções (P.H.) de atravessamento, foram dimensionadas de forma a permitir 

drenar o caudal de ponta, para um tempo de retorno de 100 anos. 
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Importa referir que em fase de execução, a implementação das P.H. deverá 

garantir o devido funcionamento hidráulico do escoamento, através do ajuste da 

rasante e da adopção de secção única, para obviar problemas de erosão. 

Quadro 3.2 - Características das Passagens Hidráulicas consideradas 

PH Local (km) 
Área da bacia drenada 

(km2) 

Caudal drenado 

(m3/s) 
Diâmetro  

0.1 0+161.742 6,58 63,17 5,0 x 2,5 

0.2 0+371.897 0,07 1,45 1,00 

0.3 0+819.796 0,21 4,55 1,50 

1.1 1+214.896 0,02 0,55 1,00 

1.2 1+253.870 0,03 1,12 1,00 

R1A.1 0+140.358 0,01 0,33 1,00 

R2.1 0+161.350 0,04 1,37 1,00 

S1.1 0+024.740 0,01 0,27 1,00 

 

3.1.7. MOVIMENTOS DE TERRAS 

Decapagem 

A espessura da camada superficial a decapar, vulgarmente designada por terra 

vegetal é variável e dependente da topografia, da natureza dos terrenos aflorantes 

e do uso agrícola que lhes é dado.  

As condições hidroclimáticas da região e as características intrínsecas de 

alterabilidade dos maciços interferidos pelo desenvolvimento do traçado, 

globalmente vulneráveis aos agentes de meteorização, concorrem para o 

estabelecimento de horizonte superficial de alteração pedogénica envolvendo, mais 

frequentemente, espessuras compreendidas entre 0.5 e 0.6m, constituído por solos 

predominantemente argilo-arenosos acastanhados, por vezes incorporando alguma 

componente pedregosa. 
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Admite-se que na dependência das linhas de água, de carácter sazonal, ocorram 

também solos de cobertura com contaminação orgânica e desenvolvimento vertical 

um pouco mais expressivos, ainda assim com envergadura média inferior a 1m de 

espessura. 

Pontualmente, em zona de maciço rochoso aflorante ou sub-aflorante, o horizonte 

de terras vegetais é pouco desenvolvido ou mesmo esquelético. 

Escavações 

As escavações previstas ao longo do traçado da secção corrente e dos 

restabelecimentos, irão ocorrer em maciços rochosos de natureza calcária, 

carsificados e em maciços terrosos heterogéneos com bancadas de natureza 

margosa e margo-argilosa, inter-estratificadas com camadas de rocha calcária.  

No que diz respeito à metodologia de desmonte, esta decorreu da análise 

pormenorizada dos dispositivos geomecânicos ocorrentes, nomeadamente dos 

resultados da prospecção mecânica e reconhecimento geológico de superfície, das 

condições altimétricas do traçado e, sobretudo, do comportamento sísmico 

daqueles terrenos em termos de velocidade de propagação das ondas longitudinais 

(Vp). Admite-se que as zonas decompostas a muito alteradas do maciço calco-

margoso, possam ser desmontadas na sua totalidade com recurso a meios 

mecânicos. Nos níveis mais profundos, nomeadamente nos núcleos com 

comportamento rochoso franco, prevê-se o recurso a técnicas de desmonte a fogo, 

devendo neste caso e em face da existência de construções nas proximidades, os 

níveis de vibração ter em atenção os disposto na Norma NP 2074 – Avaliação da 

Influência em Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou Solicitações 

Similares. 

A intersecção da rasante do projecto com o modelado topográfico prevê escavações 

com cotas de trabalho ao eixo pouco significativas, inferiores a 10 m, embora com 

desenvolvimento lateral agravado pela subida de cotas na inserção em flanco de 

encosta previsto a partir do quilómetro 1+280 até ao final da solução, mas mais 

acentuadamente até ao quilómetro 1+475. 
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Adoptou-se uma inclinação genérica de V/H=1/1.5 para os taludes de escavação, 

com banquetas de 3m de largura a cada 8m de altura e com cerca de 4% de 

inclinação transversal no sentido interior. 

Aterros 

A interacção da rasante com o modelado topográfico em que se insere a directriz do 

projecto, resulta no estabelecimento de plataforma em aterro entre os quilómetros 

0+000 e 0+840 que, em função das cotas de trabalho ao eixo se pode dividir em 

dois trechos: o primeiro estabelecido em zona aplanada abrangendo os quilómetros 

0+000 a 0+650, com cotas de trabalho mais frequentes entre 5 e 7m; e o segundo 

compreendido entre os quilómetros 0+650 a 0+840, com cotas de trabalho 

inferiores a 2m. Entre os quilómetros 1+200 e 1+280 estabelece-se também um 

trecho em aterro com cotas de trabalho ao eixo inferiores a 3m, posicionado entre 

duas escavações, numa zona aplanada.  

Verifica-se que os aterros ocorrem em geral nos terrenos do substrato jurássico, 

coberto por depósitos Plistocénicos de pequena espessura. 

Da análise das condições geotécnicas estabelecidas pelo zonamento efectuado 

verifica-se que as características geotécnicas dos terrenos de fundação dos aterros 

a realizar não parecem condicionantes para a sua estabilidade, decorrendo esta 

apenas das características mecânicas dos materiais a utilizar na respectiva 

construção e das que vierem a ser adoptadas. 

Prevê-se que os materiais escavados ao longo do traçado (após decapagem), 

sejam, na sua quase totalidade, utilizados na construção dos aterros, desde que 

colocados e compactados de acordo com o especificado no Caderno de Encargos do 

EP para os diferentes tipos de materiais. 

  



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 30 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

Pavimentos 

Para a camada de leito do pavimento, o estudo apresentado no volume P 1.2 – 

Geologia e Geotecnia recomenda a adopção de uma camada em “solos 

seleccionados” com 0,60m em toda a extensão da plataforma, para os perfis em 

aterro ou em escavação/mistos em que o desmonte é realizado mecanicamente. No 

caso de perfis em escavação/mistos em que o desmonte é feito com recurso a 

explosivos, a camada de leito do pavimento será executada em material pétreo 

com 0,30m de espessura. 

Volumes de Terras Movimentados 

Com base no modelo digital do terreno obtido a partir do levantamento 

aerofotogramétrico à escala 1:2 000 e de acordo com a Geometria do Traçado em 

planta e perfil longitudinal procedeu-se a uma avaliação dos movimentos de terras 

com recurso a um programa informático de modelação de terreno, os quais são 

seguidamente apresentados. 

Quadro 3.3 – Volumes de terras considerados (m3) 

Parciais Decapagem Escavação Aterro 
Escavação 

– Aterro 

Taludes de 

Escavação 

Taludes de 

Aterro 

0+000 a 

1+766 
21 585 192 667 99 478 93 189 20 753 12 095 

Rest. 1A 965 40 2 548 -2 508 110 971 

Rest. 2 2 756 567 34 468 -33 900 309 5 616 

Serventia 1 433 129 4 253 -4 124 18 1 582 

Serventia 2 284 516 236 281 288 94 

TOTAL 26 022 193 920 140 982 52 938 21 478 20 358 

De acordo com a informação apresentada no Estudo Geológico e Geotécnico, os 

materiais escavados apresentam, na sua generalidade, boa aptidão geotécnica, 

podendo na generalidade ser utilizados como materiais para a execução dos 

aterros. 
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Deste modo, prevê-se que os materiais escavados ao longo do traçado (após 

decapagem), sejam, na sua quase totalidade, utilizados na construção dos aterros, 

desde que colocados e compactados de acordo com o especificado no Caderno de 

Encargos do EP para os diferentes tipos de materiais. 

Com efeito, verifica-se que o presente Projecto apresenta excesso de materiais, 

sendo o volume excedente igual a 52 938m3. 

 

3.1.8. TRÁFEGO 

Para avaliação da procura de tráfego na Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) 

foi elaborado pela VTM Consultores o documento de Actualização do Estudo de 

Tráfego que constitui o Tomo 3 do Projecto de Execução, com o objectivo de fazer 

um reposicionamento das previsões de tráfego elaboradas no âmbito do Estudo 

Prévio, para o troço mais a nascente da Variante Norte de Loulé. 

De acordo com o Estudo de Tráfego realizado para o presente Estudo é possível 

estimar os seguintes valores de TMDA: 

Quadro 3.4 – Valores de Tráfego determinados 

Ano 
Veículos 

ligeiros 

Veículos 

pesados 
Total % pesados 

2008 5 070 130 5 200 2.50% 

2013 6 168 132 6 300 2.10% 

2018 7 502 138 7 640 1.80% 

2023 8 699 141 8 840 1.60% 

2028 10 077 153 10 230 1.50% 

Em termos percentuais o tráfego distribui-se no tempo como apresentado nos 

quadros seguintes. 

Quadro 3.5 - Peso dos volumes de tráfego nos períodos diurno, entardecer e nocturno 
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Período  

% Tráfego Diurno 

07 – 20 h 

% Tráfego Entardecer 

20 – 23 h 

% Tráfego Nocturno 

23 – 07 h 

2008/20018 2018/2028 2008/20018 2018/2028 2008/20018 2018/2028 

TMDA 66 64 13 14 21 22 

Ligeiros 66 64 13 14 21 22 

Pesados 69 67 11 12 20 21 

 

3.1.9. SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURAS AFECTADOS 

A construção da Variante Norte a Loulé à EN270 poderá interferir com redes de 

serviços públicos e privados existentes, de diversos tipos. O conhecimento 

atempado dessas interferências permite o planeamento da construção e a adopção 

de medidas com vista à sua não afectação, protecção ou reposição, assim como 

assegurar a manutenção dos serviços existentes. 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos serviços e infra-estruturas 

afectadas. Neste quadro é possível visualizar-se o ponto quilométrico da 

interferência, o tipo de serviço, o modo de afectação (em escavação, em aterro ou 

pela própria plataforma da via). Refira-se que todos os serviços afectados serão 

restabelecidos. 

Quadro 3.6 - Serviços e Infra-estruturas Afectados 

Tipo de Serviço Pk Modo de Afectação 

Depósito de Água, identificados com a 

Ref.8 (ver Anexo II – Hidrogeologia)  
0+375 

Talude de Aterro e Caminho Paralelo 

associado ao Rest. 1 

Furo identificado com a Ref.21 (ver 

Anexo II – Hidrogeologia) 
1+675 Talude de Aterro e Plataforma da Via 

Tanque identificado com a Ref.22 (ver 

Anexo II – Hidrogeologia) 
1+680 Talude de Aterro e Plataforma da Via 

Colector  200 mm 0+000 Plataforma da Via 

Conduta de água de  110 mm 0+000 Talude de Aterro e Plataforma da Via 
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Tipo de Serviço Pk Modo de Afectação 

Conduta de água de  90 mm 1+767 Plataforma da Via 

Conduta de água de  200 mm 1+767 Plataforma da Via 

Rede Geral de Esgotos  200 mm 1+767 Plataforma da Via 

Conduta adutora do reservatório 0+000 / 0+075 
Talude de Aterro e Plataforma da Via 

associado ao Restabelecimento 2 

Conduta de água de  350 mm 0+000 / 0+075 
Talude de Aterro e Plataforma da Via 

associado ao Restabelecimento 2 

Conduta de água de  250 mm 0+000 / 0+075 
Talude de Aterro e Plataforma da Via 

associado ao Restabelecimento 2 

Tendo em vista a compatibilização das redes de serviços afectados com o traçado 

das diversas vias projectadas, foram já contactadas pela CENORPLAN/Amb & 

Veritas diversas entidades e empresas concessionárias responsáveis por esses 

serviços, as quais a seguir se descriminam: 

 Câmara Municipal de Loulé; 

 TRANSGÁS; 

 EDP – Electricidade de Portugal; 

 PT – Portugal Telecom, S.A.; 

 TV CABO PORTUGAL; 

 CABOVISÃO, S.A.; 

 Ministério da Defesa Nacional; 

 Concessionárias de Redes de Telefones Móveis. 
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3.2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE E 

REAVALIAÇÃO DE IMPACTES POR DESCRITOR 

De modo a caracterizar de um modo correcto o local de inserção do traçado 

desenvolvido em fase de Projecto de Execução e de modo a identificar os principais 

impactes resultantes da sua adopção é seguidamente apresentado, por descritor 

ambiental, um diagnóstico da situação existente e uma reavaliação de impactes. 

3.2.1. GEOLOGIA E HIDROGROGEOLOGIA 

3.2.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

A área de estudo está inserida na Orla Meso-Cenozóica Meridional ou Algarvia, onde 

afloram formações carbonatadas e margo-carbonatadas do jurássico Médio e 

Superior e, ainda depósitos quaternários que constituem a Formação das Areias e 

Cascalheiras de Faro-Quarteira e Aluviões. 

Descrevem-se de seguida com base no Estudo Geológico e Geotécnico, do Projecto 

de Execução da Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase), as unidades 

litostratigráficas aflorantes na área atravessada pelo traçado e sua envolvente. 

A Cartografia Geológica realizada no âmbito do Estudo Geológico e Geotécnico, é 

apresentada nas Peças Desenhadas do Volume P1.2 – Geologia e Geotécnia, do 

presente Projecto de Execução. 

Moderno 

 Aterros (At) – Os depósitos de aterro possuem expressão reduzida na área 

de estudo, limitando-se a sua ocorrência às áreas de influência das rodovias 

existentes ou a situações onde se registam edificações urbanas associando 

movimentações de terras. Correspondem a aterros heterogéneos argilo-

arenosos com fracção calcária grosseira. Estes depósitos não são 

interceptados pelo traçado em análise. 

Quaternário 
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Plistocénico 

 Solo Orgânico (Tv) – O horizonte superficial de alteração pedogénica 

apresenta frequentemente espessuras compreendidas entre 0,5 e 0,6m. 

Admite-se que na dependência das linhas de água, de carácter sazonal, 

ocorram também solos de cobertura com desenvolvimento vertical um 

pouco mais expressivo, mas com espessura média inferior e 1m. 

Pontualmente em zona de maciço rochoso aflorante ou sub-aflorante, o 

horizonte de terra vegetal é pouco desenvolvido ou mesmo esquelético. 

 Areias e cascalheiras de Faro-Quarteira (R) – Esta Formação é 

representada por depósitos detríticos continentais na forma de areias silto-

argilosas e argilas arenosas, por vezes com uma componente grosseira de 

seixos. Apresenta, em conjunto com o horizonte de meteorização superficial 

do maciço calcário, espessura reduzida, geralmente inferior a 2m. 

Esta Formação é interceptada desde o inicio do traçado até ao Km 0+650, 

aproximadamente. 

 Solos Residuais (Sr) – Correspondem aos solos relacionados com o 

fenómeno de carsificação do maciço carbonatado, e que resultam da 

dissolução química das formações calcárias, e acumulação de argilas 

arenosas e areias argilosas em recobrimento irregular do maciço calcário, no 

preenchimento de cavidades internas ou em superfícies de descontinuidade. 

Ao nível Local este horizonte é predominantemente constituído por argilas 

arenosas e silto-arenosas, associando com frequência uma componente 

mais grosseira representada por fragmentos de natureza calcária e calco-

margosa. 

Estes solos encontram-se associados à cobertura plistocénica, desde o inicio 

do traçado até ao Km 0+650, estabelecendo-se na transição desta para o 

substrato geológico, pelo que a sua representação na Cartografia Geológica, 

foi integrada na formação das areias de Faro-Quarteira. 
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Ocorrem também preenchendo cavidades e fissuras e alternando com níveis 

rochosos ou envolvendo blocos individualizados, no maciço calcário. 

Entre o Km 0+900 e o Km 1+420, foram identificados níveis de solos 

residuais até cerca de 2m de profundidade, embora contrastando 

lateralmente com trechos onde o calcário é praticamente aflorante. 

Jurássico Superior 

 Dolomitos e calcários dolomíticos de S.ta Bárbara de Nexe (J3
N) – Esta 

Formação, está representada na área de implantação do traçado, pela 

alternância de margas calcárias muito consolidadas e calcários compactos 

fortemente margosos, brandos, de tonalidades amareladas e levemente 

cinzento-esverdeadas. 

É interceptada entre o Km 1+420 e o final do traçado, ocorrendo 

marginalmente ao mesmo na proximidade do Km 0+670. 

 Calcários com nódulos de sílex da Jordana (J3
J) – Esta formação é 

constituída por calcários compactos cinzento escuros com silificações 

acastanhadas, dispostos em bancadas médias. De acordo com o estudo 

Geológico e Geotécnico, dada a incerteza em relação à sua real presença e à 

não interferência com os trabalhos de terraplenagem, optou-se pela sua 

inclusão em termos de representação na cartografia geológica, na formação 

dos Calcários Argilosos e Margas do Peral. 

 Calcários argilosos e margas do Peral  (J3
P) – Esta formação, com 

grande representação ao nível do traçado, é constituída essencialmente por 

calcários margosos compactos, margas cinzentas e esverdeadas, calcários 

com nódulos siliciosos e conglomerados. De acordo com o estudo Geológico 

e Geotécnico, o reconhecimento de superfície permitiu observar, entre o Km 

1+300 e o Km 1+425, espessas bancadas de calcário compacto acizentado, 

de carácter francamente rochoso que intercalam níveis margosos menos 

resistentes, que por erosão diferencial materializam um relevo em 

“degraus”. 
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Ocorrem ao longo do traçado, entre o seu inicio e o Km 0+650, cobertos 

pelas Formações mais recentes, e entre o Km 0+900 e o Km 1+420. 

Jurássico médio 

 Calcários e margas de Telheiro (J2
T) – Os níveis interceptados pelo 

traçado, pertencem ao afloramento de Areias Brancas, caracterizado pela 

alternância de calcários e margas, sobreposta por um nível de margas 

amareladas e calcários margosos amarelados. Estes são interceptados entre 

o Km 0+650 e o Km 0+900. 

Destaca-se na área de estudo a presença de uma Concessão Mineira de Salgema, 

denominada Campina de Cima (C-17), cujo concessionário é a empresa CLONA, 

Mineira de Sais Alcalinos, S.A. Esta Concessão Mineira, com uma área total de 1 

200 ha, é interceptada pelo traçado do Projecto de Execução entre o pK 0+236 e o 

pK final. A sua delimitação é apresentada no Desenho RPE-RF.00-PGT-03 – Carta 

Actualizada de Condicionantes. 

No que se refere à hidrogeologia, a área de estudo insere-se na unidade 

hidrogeológica da Orla Meridional ou Algarvia, abrangendo o Sistema Aquífero de 

São Brás de Alportel. A seguinte figura ilustra a distribuição dos sistemas 

aquíferos na área em questão. 
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Figura 3.3– Distribuição dos sistemas aquíferos na Orla Meridional 
Fonte: http://snirh.pt 

 

O sistema Aquífero de São Brás de Alportel é um sistema aquífero cársico, livre a 

confinado formado por calcários, calcários dolomíticos, dolomitos e calcários 

margosos do Jurássico Superior e também por outras formações aquíferas menos 

permeáveis, como os Calcários e Margas do Telheiro, do Jurássico Médio. 

Este sistema estende-se desde São Brás de Alportel até Loulé, numa faixa de 

largura irregular, apresentando uma área de 34,4Km2. 

A área principal de recarga do aquífero, corresponde à área mais a Norte do 

Sistema, entre Rocha a Almargens. Nesta zona a recarga é efectuada tanto de 

forma concentrada, através de sumidouros, como de forma difusa através de 

campos de lapiás que cobrem algumas áreas. É de referir que o sistema encontra-

se dividido em blocos independentes, facto que se confirma pelas diferenças de 

nível observadas em piezómetros relativamente próximos.  

As suas águas apresentam uma fácies química cálcica.  

Localização do projecto  
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Apesar da sua baixa produtividade comparativamente a outros sistemas da Orla 

Algarvia, dada a sua natureza cársica, o tipo de recarga, o facto de ser muito 

heterogéneo e fragmentado, devido à tectónica que afectou as formações 

aquíferas, considera-se que a vulnerabilidade à poluição daquele sistema aquífero 

varie de média a elevada.  

Na área atravessada pelo traçado, assinala-se a presença de formações calcárias 

fracturadas e carsificadas, sendo a recarga efectuada por infiltração directa através 

das descontinuidades do maciço. Tendem a estabelecer-se nesta zona, níveis 

aquíferos irregulares e de ocorrência localizada, relacionados com zonas de forte 

contraste de permeabilidade, nomeadamente transições calcário/terra rossa e 

zonas de fracturação e/ou conturbação tectónica. Os níveis aquiferos são 

alimentados sobretudo pela infiltração superficial, apresentando assim afinidade 

estreita com o regime pluviométrico. 

As Formações de cobertura que ocorrem desde o inicio do traçado até cerca de Km 

0+600, permitem a ocorrência de um aquífero livre poroso, à superfície. Neste 

troço foi detectado, nas sondagens realizadas, o nível de água aos 4m de 

profundidade. 

Nas sondagens realizadas, entre o Km 0+600 e o final do traçado, interceptando os 

Dolomitos e calcários dolomíticos de Santa Bárbara de Nexe e os Calcários argilosos 

e margas do Peral, não foi detectado o nível de água. 

No âmbito do presente Projecto de Execução, foi realizado um levantamento das 

captações de água assim como das infra-estruturas associadas localizadas na 

envolvente ao traçado em análise, o qual é apresentado no Anexo II – 

Hidrogeologia.  

3.2.1.2. ANÁLISE DE IMPACTES 

Os impactes de maior importância, sobre a geologia e geomorfologia, ocorrem 

sobretudo na fase de construção e estão relacionados com as obras de escavação e 

aterro. Estas acções afectam directamente as formações geológicas, provocando 

alterações irreversíveis nas mesmas, assim como na modelação natural do terreno 

e nas condições de drenagem natural da região. 
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Apresenta-se no seguinte quadro a localização das escavações e aterros previstos 

ao longo da Variante Norte de Loulé à EN270, assim com a altura máxima ao eixo 

dos seus taludes. 

Quadro 3.7 – Identificação dos Aterros e Escavações Previstos no Projecto de Execução 

Troço 
Localização 

Aproximada (Km) 

Tipo de 

Ocorrência 
Extensão (m) 

Formação 

Afectada 

(simbologia) 

Altura Máxima 

ao Eixo (m) 

Plena Via 

0+000 – 0+840 Aterro 740 R+Sr; J2
T 7 

0+840 – 1+025 Escavação 185 Sr, J2
T, J3

P 6,4 

1+025 – 1+125 Falso Túnel 1100 J3
P - 

1+125 – 1+200 Escavação 75 Sr, J3
P 6,4 

1+200 – 1+280 Aterro 80 Sr 1,8 

1+280 – 1+730 Escavação 450 Sr, J3
P, J3

N 9,6 

1+730 – 1+766,6 Nível 36,6 J3
N - 

Restab. 1A 
0+000 – 0+348 Aterro 348 

R+Sr 
3 

0+348 – 0+367,7 Escavação 19,7 <1 

Restab. 2 
0+000 – 0+012 Escavação 12 Sr <1 

0+012 – 0+356,5 Aterro 344,7 Sr 8,4 

Serventia 1 0+000 – 0+062,6 Escavação 62,6 Sr, J3
P 8 

Serventia 2 
0+000 – 0+048 Escavação 48 Sr 1,7 

0+048 – 0+089,3 Aterro 41,3 Sr <1 

 

Com base no quadro anterior verifica-se que as escavações e os aterros previstos 

na construção da Variante, apresentam reduzidas dimensões, com alturas inferiores 

a 10m. 

Considera-se deste modo, que as escavações e os aterros previstos na construção 

da presente via rodoviária, induzem impactes negativos de baixa magnitude e de 

baixa significância ao nível da geologia e da geomorfologia da área afectada pelo 

traçado. 
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No que se refere aos volumes de terras envolvidos nas escavações e aterros 

previstos na construção do Projecto, apresentam-se no quadro seguinte os volumes 

estimados. 

Quadro 3.8 – Volumes de Terras previstos  

Localização 
Decapagem 

(m3) 

Escavação 

(m3) 

Aterro 

(m3) 

Escavação – 

Aterro (m3) 

Secção Corrente  

(0+000 a 1+766) 
21 585 192 667 99 478 93 189 

Rest. 1A 965 40 2 548 -2 508 

Rest. 2 2 756 567 34 468 -33 900 

Serventia 1 433 129 4 253 -4 124 

Serventia 2 284 516 236 281 

TOTAL 26 022 193 920 140 982 52 938 

 

De acordo com a informação apresentada no Estudo Geológico e Geotécnico, os 

materiais escavados apresentam, na sua generalidade, boa aptidão geotécnica, 

podendo na generalidade ser utilizados como materiais para a execução dos 

aterros. 

Deste modo, prevê-se que os materiais escavados ao longo do traçado (após 

decapagem), sejam, na sua quase totalidade, utilizados na construção dos aterros, 

desde que colocados e compactados de acordo com o especificado no Caderno de 

Encargos do EP para os diferentes tipos de materiais. 

Com efeito, considerando que os aterros a realizar serão construídos com materiais 

resultantes das escavações na linha a partir da sua adequada selecção e gestão, 

verifica-se que o presente Projecto apresenta excesso de materiais. 

Os materiais em excesso, cujo volume é apresentado no quadro anterior, serão 

encaminhados para vazadouro, de modo a evitar a acumulação destes materiais e 

eventual deposição em locais não apropriados evitando assim a ocorrência de 
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impactes negativos e significativos, tais como a destruição de solos, a alteração da 

rede de drenagem natural e a impermeabilização de terrenos permeáveis. 

Relativamente à área da Concessão Mineira de Salgema da Campina de Cima, 

importa referir que apesar de se verificar o atravessamento da mesma (entre o pK 

0+236 e o pK final), não se prevê a afectação das reservas de minério de salgema, 

uma vez que a exploração é subterrânea. A construção e exploração de uma via 

com as características propostas para a Variante Norte de Loulé à EN270 não 

apresentam incompatibilidade com aquela Concessão. 

Refira-se que esta Área também era interceptada pelo traçado do Estudo Prévio. 

De acordo com o parecer emitido pelo concessionário (Anexo Correspondência), os 

trabalhos de extracção do minério na mina decorrem abaixo da cota real -25m. 

Deste modo, uma vez que as intervenções associadas à construção do Projecto em 

análise irão decorrer acima da cota real +200m, não serão afectadas durante a 

construção da via rodoviária as reservas minério de salgema ou a estabilidade das 

operações mineiras. 

Refere-se apenas que, durante a construção do projecto deverá obrigatoriamente 

ser informado por escrito o Concessionário, em particular o director da mina ou o 

responsável da segurança, relativamente à utilização de explosivos em obra, 

nomeadamente em relação aos horários dos rebentamentos, com a antecedência 

de pelo menos 24 horas. 

Importa referir que, foi igualmente solicitado parecer à Direcção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG) relativamente ao atravessamento desta concessão. Esta entidade 

considera que o Projecto em questão não induz constrangimentos ou interferências 

com as reservas ou com a exploração da concessão da Campina de Cima. Contudo, 

alerta que deverão ser acautelados os rebentamentos na abertura do traçado e 

consideradas as eventuais subsidências do terreno a longo prazo.  

No que se refere à análise de impactes associados à afectação das captações de 

água identificadas, esta é apresentada no Anexo II – Hidrogeologia. 
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3.2.2. RAN E REN 

As áreas de RAN e REN apresentadas nos Desenhos RPE-RF.00-PGT-03 e RPE-

RF.00-PGT-04, no Anexo XV – Peças Desenhadas, foram delimitadas com base na 

Carta de Condicionantes aprovada no Plano Director Municipal do concelho afectado 

(Loulé), à escala 1:25 000 e com base na carta aprovada pela CCDR - Algarve, 

respectivamente.  

Segundo informação disponibilizada pela CCDR - Algarve, a Reserva Ecológica 

Nacional (REN) encontra-se aprovada segundo a Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 66/2004, de 26 de Maio, que substitui a Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 92/1995, de 22 de Setembro. No que concerne À Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), esta encontra-se aprovada segundo o PDM do concelho, não 

existindo nenhum diploma específico para a sua aprovação. 

Da análise da carta supra-mencionada, constata-se que na área de estudo ocorrem 

áreas classificadas de RAN e REN. Verifica-se uma predominância das áreas 

classificadas de RAN, relativamente à REN apenas existem dois tipos de 

ecossistemas – áreas de máxima infiltração e leitos de cursos de água e zonas 

ameaçadas de cheias.  

3.2.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Antes de mais, saliente-se que não são abrangidas pela implantação da Variante 

a Loulé quaisquer áreas classificadas de REN. 

Os impactes sobre a RAN ocorrem quase exclusivamente durante a fase de 

construção e devem-se, no seu essencial, à afectação directa e indirecta das áreas 

actualmente sujeitas a este regime - impacte negativo, directo, de significância e 

magnitude variáveis. Durante esta fase poderá ainda haver lugar à interferência 

com estes espaços pelas demais actividades associadas à obra (movimentação de 

maquinaria, construção de estaleiros, implementação de caminhos de acesso à 

obra, etc.). 

Assim, em termos gerais, as actividades susceptíveis de provocar impactes 

negativos na fase de construção derivam de: 
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 Movimentações de terras, decorrentes da desmatação, decapagem e 

terraplenagens com afectação de solos da RAN pelas actividades inerentes à 

fase de instalação de equipamentos e infra-estruturas;  

 Afectação de linhas de água pelos trabalhos afectos às obras 

(nomeadamente emissão de poeiras). 

Metodologicamente, para a classificação da significância dos impactes considerou-

se a sensibilidade das áreas afectadas como elevada (solos com capacidade agrícola 

elevada). No que concerne à classificação da magnitude considerou-se que esta é 

directamente proporcional à extensão da área afectada no contexto da área de 

estudo. 

Assim, no quadro seguinte são apresentadas as extensões de afectação de RAN em 

fase de Projecto de Execução, a sua localização e impactes ambientais associados. 

Quadro 3.9 – Impactes da RAN associados ao traçado em Projecto de Execução 

Localização aproximada (pk) Extensão (m) Impactes 

0+000/0+728 728 
Negativos, directos, irreversíveis, elevada 

significância e magnitude 

0+795/0+976 181 
Negativos, directos, irreversíveis, elevada 

significância e magnitude 

1+700/1+733 33 
Negativos, directos, irreversíveis, elevada 

significância e magnitude 

Consideram-se, desta forma os impactes de afectação de áreas de RAN, no que se 

refere as actividades inerentes à fase de instalação de equipamentos e infra-

estruturas como potencialmente negativos, directos, irreversíveis, permanentes e 

significativos, caso não sejam adoptadas as medidas de minimização adequadas. 

3.2.4. USO ACTUAL DO SOLO 

A caracterização do uso actual do solo foi realizada tendo como base a análise da 

cobertura aerofotográfica da área de implantação do projecto (desenho RPE-RF.01-
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UAS-01 – Carta de Uso Actual do Solo, apresentado no Volume correspondente às 

peças desenhadas), sendo posteriormente efectuada a sua correcção através de 

prospecção de campo. 

A área de estudo corresponde à área ocupada pelo traçado em estudo e sua 

envolvente directa, num total de cerca de 50 hectares. 

Em toda a área de estudo identificaram-se 9 classes diferentes de uso do solo, 

destacando-se claramente as zonas com ocupação agrícola (73,60%), seguindo-se 

as zonas de ocupação humana (17,36%) e as zonas com ocupação mais natural 

(9,04%). O quadro seguinte indica a ocupação do solo na área de estudo: 

Quadro 3.10 - Classes de uso do solo na área de estudo 

Classe Área (hectares) Percentagem 

Azinhal (Az) 2,26 4,52 

Charcas (Ch) 0,12 0,24 

Culturas anuais/Pastagens (Ca) 7,79 15,60 

Estrada (Es) 3,22 6,45 

Matos (Mt) 2,14 4,28 

Pomar de citrinos (Pc) 4,25 8,51 

Pomar de sequeiro (Ps) 24,70 49,49 

Uso urbano (Uu) 2,35 4,70 

Vegetação rasteira/Sem vegetação (Vr) 3,10 6,21 

Total 49,92 100,00 

Azinhal: corresponde a pequenas manchas em que surgem azinheiras em conjunto 

com outras espécies de árvores (oliveiras e alfarrobeiras) e com um sub-coberto 

vegetal bem desenvolvido, com a presença de aroeira, lentisco e carrasco 

(fotografias seguintes). 

Charcas: correspondem a antigas zonas de extracção de barro que acumulam água 

das chuvas. Das três estruturas identificadas, apenas duas tinham água durante a 

prospecção realizada, sendo possível evidenciar in loco a diferença de capacidade e 
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a profundidade das mesmas. Estas charcas encontram-se quase completamente 

colmatadas por tábuas (Typha latifolia), sendo utilizadas por anfíbios como local de 

reprodução (fotografias seguintes). 

Culturas anuais/Pastagens: correspondem a áreas dedicadas à produção de 

culturas anuais ou a zonas utilizadas como pastagens. 

Estradas: correspondem a todas as vias asfaltadas identificadas na área analisada. 

Matos: correspondem a manchas de vegetação arbustiva densa de composição 

muito variada, com carrascos, aroeiras, lentiscos ou trovisco, bem como estevas e 

plantas trepadeiras. 

Pomar de citrinos: correspondem a pomares intensivos de produção de laranja. 

Pomar de sequeiro: correspondem a manchas de pomares extensivos com árvores 

tipicamente algarvias, como sejam a alfarrobeira, a oliveira, a figueira e, mais 

raramente, a amendoeira. 

Uso urbano: corresponde a zonas de implementação de construções, incluindo 

habitações, armazéns ou outro tipo de estruturas. 

Vegetação rasteira/Sem vegetação: corresponde a zonas desprovidas de vegetação 

ou em que a vegetação é muito pouco desenvolvida, não se comprovando a 

realização de actividades de exploração. 
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Fotografia 3.1 – Pomar de citrinos (início do 

traçado) 

Fotografia 3.2 – Pomar de sequeiro (pK 

0+400) 

Fotografia 3.3 – Azinhal (proximidade do pK 

0+700) 

Fotografia 3.4 – Charca, zona de pomar de 

sequeiro e matos (ao fundo), nas 

proximidades do pK 1+000 
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A figura seguinte sintetiza a ocupação da área considerada: 

 

Figura 3.4 – Ocupação do solo na área de estudo 

Análise de Impactes 

No que diz respeito aos impactes sobre o uso actual do solo, a implementação de 

um projecto acarreta consigo impactes permanentes e irreversíveis (e.g. 

movimentos de terras na área de implementação da via) e temporários e 

reversíveis (e.g. construção de acessos temporários). 

Os impactes considerados mais significativos são os correspondentes à afectação de 

usos de cariz agrícola, sendo igualmente considerados mais significativos os 

correspondentes à afectação de classes directamente relacionadas com o Homem 

(Uso urbano), fundamentalmente devido à sua importância social e económica. 

Para as restantes classes, como por exemplo as de Vegetação rasteira/Sem 

vegetação, os impactes são menos significativos do que nos terrenos com 

ocupações agrícolas ou naturais. 
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Fase de Construção 

Durante a fase de exploração, as acções de obra tais como a construção de acessos 

temporários, a desmatação e os movimentos de terras resultam em impactes 

directos sobre a ocupação actual do solo, sendo as classes existentes substituídas 

por outras. 

Os impactes sobre as classes referentes a ocupações agrícolas são significativos, de 

alguma magnitude, uma vez que as manchas detêm uma representação 

significativa em termos de área e são importantes do ponto de vista económico e 

social. Estes impactes são permanentes e irreversíveis. Com base no Desenho RPE-

RF.01-UAS-01, foram calculadas as afectações directas de classes de uso actual do 

solo para a via em estudo. Em termos da metodologia empregue, foi realizado o 

cálculo das áreas afectadas, considerando a plataforma da via, os taludes de aterro 

e de escavação. Na medição das áreas ocupadas pela via estão igualmente 

considerados os restabelecimentos, não sendo contabilizados os locais atravessados 

em túnel por não interferirem com a ocupação do solo. O quadro seguinte indica as 

afectações directas sobre as classes de uso do solo: 

Quadro 3.11 - Classes de uso do solo na área de implantação do projecto 

Classe Área (hectares) Percentagem 

Azinhal (Az) 0,31 4,01 

Charcas (Ch) 0,04 0,54 

Culturas anuais/Pastagens (Ca) 1,2 15,69 

Estrada (Es) 0,28 3,59 

Matos (Mt) 0,35 4,50 

Pomar de citrinos (Pc) 0,55 7,17 

Pomar de sequeiro (Ps) 4,72 61,62 

Uso urbano (Uu) 0 0,00 

Vegetação rasteira/Sem vegetação (Vr) 0,22 2,86 
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Classe Área (hectares) Percentagem 

Total 7,67 100,00 

No que concerne à afectação directa de classes agrícolas, este impacte é negativo, 

significativo, directo, de média a elevada magnitude, permanente e irreversível, 

sendo reversível e temporário nas zonas afectas à obra (estaleiros, vias 

provisórias). O quadro seguinte indica a localização das zonas directamente 

afectadas: 

Quadro 3.12 – Localização das afectações 

Localização Classe 

0+025 – 0+155 Culturas anuais/Pastagens 

0+025 – 0+155 
Pomar de citrinos 

0+180 – 0+260 

0+250 – 0+385 Culturas anuais/Pastagens 

0+260 – 0+295 
Pomar de sequeiro 

0+335 – 0+610 

0+010 – 0+060 Pomar de citrinos 

0+060 – 0+305 (rest. 1A) 
Pomar de sequeiro 

0+315 – 0+320 (rest. 1A) 

0+625 – 0+655 Pomar de citrinos 

0+660 – 0+760 Culturas anuais/Pastagens 

0+745 – 1+030 
Pomar de sequeiro 

1+120 – 1+150 

1+150 – 1+280 Culturas anuais/Pastagens 

0+000 – 0+150 (rest. 2) Pomar de sequeiro 

0+130 – 0+250 (rest. 2) Culturas anuais/Pastagens 

0+000 – 0+040 (serv. 1) 

Pomar de sequeiro 0+000 – 0+089 (serv. 2) 

0+230 – 0+320 (rest. 2) 
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Localização Classe 

1+290 – 1+730 

Fase de Exploração 

O principal impacte decorrente da exploração da via diz respeito à eventual 

contaminação através da poluição proveniente da via. 

A contaminação por poluentes provenientes da via seria mais significativa nas 

zonas em que esta atravessa ou está adjacente a áreas ocupadas com classes de 

usos mais sensíveis, como zonas agrícolas, zonas urbanas e zonas com interesse 

ecológico. Contudo, e resultante da implantação de bacias de tratamento/retenção 

das águas de escorrência, este impacte apresenta uma baixa probabilidade de 

ocorrência. 
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3.2.5. RECURSOS HÍDRICOS 

Para avaliação dos impactes resultantes do projecto serão considerados os 

atravessamentos das linhas de água e a afectação de infra-estruturas de 

abastecimento e saneamento. Assim, é seguidamente apresentado um 

enquadramento hidrológico e uma breve caracterização das afectações pelo 

projecto em análise. 

Complementarmente refira-se que se encontra presente no Anexo III – Recursos 

Hídricos, uma análise mais detalhada das afectações verificadas, bem como as 

peças desenhadas que serviram de suporte à análise realizada. 

Enquadramento Hidrológico 

O presente traçado desenvolve-se na Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve , a 

qual  se localiza entre 37º35’ e 36º58’ de latitude N e 07º25’ e 09º00’ de longitude 

W, ocupando uma área de 5411 km2, de acordo com "Monografias Hidrológicas dos 

Principais Cursos de água de Portugal Ocidental", DGRAH (1986). 

Segundo cartografia, a área em estudo é atravessada por afluentes da Ribeira do 

Cabouco, cujas características se identificam no quadro seguinte. De referir que 

existem ainda algumas zonas baixas, na área em estudo, passíveis de acumular e 

drenar água proveniente da chuva, cujo encaminhamento será garantido através de 

passagens hidráulicas, identificadas no capítulo da descrição do projecto, referente 

à drenagem. 

Quadro 3.13 - Identificação e características gerais das principais linhas de água superficiais 

da área de estudo e respectiva classificação decimal 

Curso de água 
Classificação 

decimal 

Área da bacia  

(km2) 

Comprimento  

(km) 

Ribeira do Cadouço 527 03 3.8 5.0 

    Fonte: "Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal", DGRAH (1981) 

 

Drenagem 
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Tendo em consideração a fase em que o presente Projecto se encontra procedeu-se 

ao dimensionamento dos órgãos de drenagem transversal (PH) seguindo a 

metodologia preconizada no Manual de Drenagem do ex – IEP, tendo-se procedido 

à delimitação das bacias hidrográficas associadas com recurso a cartografia à 

escala 1:25 000. 

Deste modo, a fim de ser garantido o devido escoamento das linhas de água 

intersectadas, bem como de zonas baixas, susceptíveis de acumular e drenar água, 

as secções (P.H.) de atravessamento, foram dimensionadas de forma a permitir 

drenar o caudal de ponta, para um tempo de retorno de 100 anos. 

Importa referir que em fase de execução, a implementação das P.H. deverá 

garantir o devido funcionamento hidráulico do escoamento, através do ajuste da 

rasante e da adopção de secção única, para obviar problemas de erosão. 

Quadro 3.14 - Características das Passagens Hidráulicas consideradas 

PH Local (km) 
Área da bacia drenada 

(km2) 

Caudal drenado 

(m3/s) 
Diâmetro  

0.1 0+161.742 6.58 63.17 5.0 x 2.5 

0.2 0+371.897 0.07 1.45 1.00 

0.3 0+819.796 0.21 4.55 1.50 

1.1 1+214.896 0.02 0.55 1.00 

1.2 1+253.870 0.03 1.12 1.00 

R1A.1 0+140.358 0.01 0.33 1.00 

R2.1 0+161.350 0.04 1.37 1.00 

S1.1 0+024.740 0.01 0.27 1.00 
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Análise de Impactes 

Decorrente da implantação de bacias de retenção/tratamento da totalidade das 

águas de escorrência da plataforma da via, considera-se que não são expectáveis 

impactes significativos sobre a qualidade dos recursos hídricos. 

No entanto, após o tratamento, as águas de escorrência continuarão a apresentar 

carga poluente, sendo esta bastante reduzida e não implicando a alteração da 

qualidade do meio receptor, considerando-se este facto como um impacte residual. 
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3.2.6. QUALIDADE DO AR 

Os impactes sobre a qualidade do ar originados por uma via estão associados à 

emissão de poluentes atmosféricos. Na fase de construção os poluentes 

predominantes (partículas) derivam essencialmente da movimentação de terras 

necessária à modelação do terreno, enquanto que na fase de exploração os 

poluentes mais significativas correspondem ao CO e NO2, emitidos pelo tráfego 

automóvel.  

A concentração desses poluentes junto das habitações mais próximas é 

condicionada por diversos factores, sendo a distância a que estas se encontram da 

via e a direcção do vento os factores mais relevantes.  

As principais incidências previstas sobre a qualidade do ar prendem-se 

essencialmente com a emissão de poeiras associada às seguintes actividades: 

 Desmatações e decapagens essenciais à limpeza do terreno; 

 Movimentações de terras, incluindo o estabelecimento de aterros e 

escavações e abertura de túneis; 

 Transporte de materiais pulverulentos, nomeadamente das terras 

removidas; 

 Circulação de veículos pesados e maquinaria, especialmente em vias não 

pavimentadas dando origem à resuspensões de partículas; 

 Funcionamento das centrais de britagem, betão e betuminoso.  

A presença de solo desmatado e submetido a movimentações, portanto pouco 

coeso, é igualmente susceptível de provocar a libertação de poeiras por acção 

eólica. 

Para além da libertação de poeiras acrescenta-se a emissão de outros poluentes 

durante a fase de construção. O funcionamento de equipamentos, maquinaria e 

veículos afectos à obra, principalmente pesados, originará emissões temporárias de 

poluentes atmosféricos, resultantes da queima de combustíveis, especialmente 

monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e 

compostos orgânicos voláteis (COV). Estas emissões são em termos gerais 
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proporcionais ao volume de tráfego conjecturado e à duração do funcionamento dos 

equipamentos e máquinas.  

Os impactes previstos sobre a qualidade do ar associados à exploração de uma via 

prendem-se essencialmente com a emissão de poluentes atmosféricos gerados pela 

circulação automóvel. 

Os poluentes mais significativos provêm do processo de combustão dos motores, 

nomeadamente monóxido de carbono (CO) e dióxido de azoto (NO2), bem como, 

partículas (PM), hidrocarbonetos e óxidos de enxofre. 

O desgaste dos órgãos mecânicos e pneumáticos dos veículos também dão origem 

à libertação de quantidades reduzidas de partículas de amianto de elevada 

toxicidade, ficando na sua maioria depositadas na via. 

As concentrações poluentes na atmosfera, na envolvente a uma determinada via, 

dependem das quantidades emitidas pelos veículos, condicionadas por diversos 

factores nomeadamente, tipo e composição de combustível, tipo do veículo, idade, 

velocidade de circulação, etc. No entanto, essas concentrações sofrem processos de 

dispersão pelo vento e turbulência, assim como depuração natural através de 

sedimentação e deposição. 

 

Análise de Impactes 

Por forma a avaliar os impactes sobre a qualidade do ar inerentes à construção do 

projecto em estudo foram apreciados os receptores sensíveis, representando as 

povoações localizadas ao longo do traçado. O quadro seguinte apresenta a 

metodologia de classificação de impactes.  

Sublinhe-se que, face à inexistência de dados que permitam uma quantificação das 

emissões ao longo do traçado, considera-se que a magnitude dos impactes sobre os 

receptores identificados é condicionada pela sua distância ao projecto e pela sua 

localização relativamente aos ventos dominantes, factor condicionante da dispersão 

poluente. Paralelamente é necessário referir que também as povoações que se 

localizam junto aos túneis estão sujeitas a emissões poluentes. 
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Uma vez que a experiência em projectos semelhantes aponta para a existência de 

impactes negativos até cerca de 200 m do eixo da via, foram apenas identificados 

os receptores localizados até essa distância. Estes correspondem a pontos com 

sensibilidade elevada, ou seja, os receptores cujo tempo de exposição aos 

poluentes se preveja ser mais elevada, excluindo habitações abandonadas, 

armazéns, barracões, entre outros pontos de tipologia semelhante. 

Quadro 3.15 – Critérios utilizados na atribuição da magnitude e significância dos impactes 

Classificação 

do Impacte 
Magnitude Significância 

Elevada 

o receptor encontra-se localizado a menos de 100 

m da via e do lado contrário ao dos quadrantes 

dominantes do vento1, uma vez que assim a 

influência dos poluentes será mais directa 

o receptor corresponde a uma 

povoação de grandes dimensões 

(mais de 50 habitações) 

Média 

o receptor encontra-se localizado a mais de 100 

m da via do lado contrário ao dos quadrantes 

dominantes do vento ou o receptor encontra-se 

localizado a menos de 100 m da via do mesmo 

lado que os quadrantes dominantes do vento 

o receptor corresponde a uma 

povoação de média dimensão (entre 

10 e 50 habitações) 

Baixa 

o receptor encontra-se localizado a mais de 100 

m da avf e do mesmo lado que o quadrante 

dominante de vento, uma vez que assim a 

distribuição de poluentes será menor 

o receptor corresponde a uma 

povoação de pequena dimensão 

(menos de 10 habitações) 

Nota: a dimensão da população não representa a povoação no seu todo mas apenas a fracção que se 

encontra dentro do corredor dos 200 m. Desta forma, a mesma povoação poderá ter dimensões 

diferentes quando considerando soluções distintas. 

O quadro seguinte apresenta os receptores identificados como potencialmente 

sensíveis à construção do presente projecto. 

                                         

1 De acordo com os dados meteorológicos da Estação Climatológica de Quarteira os ventos 

predominantes na região provêm do quadrante Sudoeste no período Primavera/Verão e quadrante 

Noroeste no período Outono/Inverno (in Variante Norte de Loulé à EN270(2ªFase) -  Estudo de Impacte 

Ambiental – Estudo Prévio). 
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Quadro 3.16 – Identificação dos receptores potencialmente sensíveis  

Pk 

Aproximado 

Lado da 

Via/distância à 

Via 

Tipo/Descrição Avaliação de Impactes  

0+000 Sul/47 m 

Centro de Saúde e conjunto de habitações de 

R/C e 1.º andar adjacentes à EN396 e a cerca de 

89 m do Pavilhão desportivo municipal 

Impacte negativo de média 

significância e elevada magnitude 

0+025 Noroeste/123 m 

Conjunto de 3 habitações de R/C adjacentes à 

EN396, a cerca de 85 m do Pavilhão desportivo 

municipal e a cerca de 78 m de oficina 

Impacte negativo de reduzida 

significância e magnitude 

0+200 Sudeste/23 m Habitação de 1.º Andar com uma oficina 
Impacte negativo de reduzida 

significância e elevada magnitude 

0+275 Este/25 m 
Duas habitações de 2 pisos e dois armazéns, a 

98 m de oficina 

Impacte negativo de reduzida 

significância e elevada magnitude 

0+250 – 0+400 Sudeste/130 m 
Conjunto de 3 habitações de R/C a cerca de 58 

m da EN396 

Impacte negativo de reduzida 

significância e média magnitude 

0+375 – 0+500 Nordeste/87 m 
Conjunto de habitações de R/C e 1.º andar a 81 

m de armazéns 

Impacte negativo de reduzida 

significância e elevada magnitude 

0+600 Sudeste/23 m 
Duas habitações de 1.º andar rodeadas por 

campos agrícolas (pomares de citrinos) 

Impacte negativo de reduzida 

significância e elevada magnitude 

0+625 – 0+800 Sudeste/11 m Duas habitações de 1.º andar 
Impacte negativo de reduzida 

significância e elevada magnitude 

1+050 – 1+175 Norte/92 m 
Conjunto de 3 habitações a 18 m de Estrada 

Municipal 

Impacte negativo de reduzida 

significância e elevada magnitude 

1+250 – 1+300 Sudoeste/144 m Conjunto de 2 habitações 
Impacte negativo de reduzida 

significância e magnitude 

1+175 – 1+350 Este/131 m 
Conjunto de 2 habitações de R/C e 4 habitações 

de 1.º andar 

Impacte negativo de reduzida 

significância e média magnitude 

1+400 – 1+600 Sudeste/37 m 
Conjunto de 7 habitações de R/C e 4 habitações 

de 1.º andar a 94 m de fábrica de cerveja 

Impacte negativo de média 

significância e elevada magnitude 

1+625 – 1+750 Sudeste/47 m 

Conjunto habitações de R/C e 1.º andar com 

café, a 90 m de fábrica de cerveja e adjacentes à 

EN270 

Impacte negativo de média 

significância e elevada magnitude 
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Pk 

Aproximado 

Lado da 

Via/distância à 

Via 

Tipo/Descrição Avaliação de Impactes  

1+675 – 1+750 Sudeste/126 m Conjunto de 2 habitações adjacentes à EN270 
Impacte negativo de reduzida 

significância e média magnitude 

Da análise do quando anterior é possível constatar que os receptores mais sensíveis 

(classificação de impactes – de média significância e elevada magnitude) se 

encontram localizados entre os pk, 0+000, pk 1+400/1+600 e pk 1+625/1+750. 

No anexo IV – Qualidade do Ar é efectuada a modelação dos poluentes 

atmosféricos para aferição dos efeitos da via na qualidade do ar, com o recurso ao 

software CALINE4, nomeadamente no que concerne aos principais poluentes 

atmosféricos: NOx, CO e PM10. As simulações permitem concluir que para os 

referidos poluentes a qualidade do ar no cenário típico (condições meteorológicas 

médias da região) se mantém idêntica, não se verificando quaisquer alterações 

significativas e correspondendo a uma classificação de “Bom”, não se prevendo a 

ocorrência de impactes negativos significativos sobre os receptores localizados na 

sua envolvente. 
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3.2.7. RUÍDO 

3.2.7.1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

O ruído representa um factor de degradação ambiental, o qual afecta de forma 

directa a qualidade de vida das populações. 

Como situações mais frequentes que ocorrem ao nível da afectação da saúde 

pública consideram-se a diminuição da capacidade auditiva, dores de cabeça e 

alteração do comportamento individual. 

Com o intuito de se evitarem estas situações foi publicado o Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, em cujo 

âmbito se insere a avaliação dos impactes na fase de construção e na fase de 

exploração. 

Relativamente à fase de construção dever-se-ão considerar os seguintes diplomas 

legais: 

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro 

Este Decreto-Lei estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de 

equipamento para utilização no exterior, de procedimentos de avaliação da 

conformidade, de regras sobre marcação do equipamento, de documentação 

técnica e de recolha de dados sobre as emissões sonoras para o ambiente, com 

vista a contribuir para a protecção da saúde e bem estar das pessoas, bem como 

para o funcionamento harmonioso do mercado desse equipamento. 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 

Este Decreto-Lei aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR) e estabelece o 

regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da 

saúde humana e o bem estar das populações. Constam dos artigos 14º e 15º, 

abaixo resumidos, os limites, a considerar para actividades ruidosas temporárias. 

Artigo 14º - Actividades ruidosas temporárias 
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É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de 

edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 

20 e as 8 horas, de escolas, durante o respectivo horário de funcionamento e de 

hospitais ou estabelecimentos similares. 

Artigo 15º - Licença especial de ruído 

O exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos 

excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de 

ruído pelo respectivo município. Quando emitida por um período superior a um 

mês, fica condicionada ao cumprimento, nos receptores sensíveis, do valor limite do 

indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e 

de 55 dB(A) no período nocturno. 

Relativamente à fase de exploração dever-se-á considerar o seguinte diploma legal: 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Ainda no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, a avaliação do impacte na componente acústica, 

resultante da exploração de uma via de tráfego, é efectuada com base nos Artigos 

3º, 6º, 11º e 19º, a seguir resumidos. 

Artigo 3º - Definições 

As alíneas v) e x) classificam, respectivamente como: 

“zona mista” a área definida em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, 

para além dos referidos na definição de zona sensível”. 

“zona sensível” a área definida em plano municipal de ordenamento do território 

como vocacionada para uso habitacional ou para escolas, hospitais 

ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo 

conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 

servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos 

de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 
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Artigo 6º - Planos municipais de ordenamento do território 

O número 2 deste artigo atribui aos municípios a competência para estabelecer nos 

planos municipais de ordenamento do território, a delimitação e a disciplina das 

zonas sensíveis e das zonas mistas. 

O número 3 deste artigo determina que “a classificação de zonas sensíveis e de 

zonas mistas é realizada na elaboração de novos planos e implica a revisão ou 

alteração dos planos municipais de ordenamento do território em vigor”. 

Artigo 11º - Valores limite de exposição 

De acordo com o número 3 do artigo 11º, até à classificação das zonas sensíveis e 

mistas aplicam-se aos receptores sensíveis os seguintes valores limite: 

Lden  63 dB(A) 

Ln  53 dB(A) 

Artigo 19º - Infra-estruturas de transporte 

As infra-estruturas de transporte, novas ou em exploração, à data da entrada em 

vigor do presente Regulamento, estão sujeitas aos valores fixados no artigo 11.º. 

Prevê ainda este artigo que, quando comprovadamente esgotadas as medidas de 

redução na fonte de ruído e no meio de propagação, e desde que não subsistam 

valores de ruído ambiente exterior que excedam em mais de 5 dB(A) os valores 

limite, podem ser adoptadas medidas nos receptores sensíveis que proporcionem 

conforto acústico acrescido, no interior dos edifícios. Estas medidas podem 

caracterizar-se no aumento do isolamento sonoro de fachada. 

3.2.7.2. CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Contactada a Câmara Municipal envolvida, conclui-se que as zonas ainda não se 

encontram classificadas devendo considerar-se o definido no artigo 11º que 

determina para os receptores sensíveis os seguintes limites de exposição: 

Lden  63 dB(A) 

Ln  53 dB(A) 
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3.2.7.3. RECEPTORES SENSÍVEIS AO RUÍDO 

No presente capítulo pretende-se identificar e caracterizar em termos acústicos os 

receptores sensíveis ao ruído localizados nas proximidades do projecto em estudo. 

No caso do presente estudo identificaram-se 14 receptores potencialmente 

expostos a impacte. 

Quadro 3.17 - Identificação dos receptores sensíveis ao ruído 

Receptor 
Ponto de 

medição 

pk 

aproximado 

do receptor 

Lado2/Distância 

aproximada à 

via(m) 

Descrição 
Classificação 

da Zona 

1 P01 0+000 Dir. / 50  Habitações/Centro de Saúde 
Não 

classificada 

2 P02 0+015 Esq. / 110 Habitação 
Não 

classificada 

3 P03 0+200 Dir. / 25  Habitações 
Não 

classificada 

4 P04 0+275 Esq. / 25 Habitações 
Não 

classificada 

5 P05 0+385 Dir. / 110 Casa térrea 
Não 

classificada 

6 P06 0+385 Esq. / 80 Habitações 
Não 

classificada 

7 P07 0+600 Dir. / 10 Habitações 
Não 

classificada 

8-a P08-a 0+640  Esq. / 20 Habitações 
Não 

classificada 

8-b P08-b 0+790 Esq. / 10 Habitação 
Não 

classificada 

9 P09 0+1140 Esq. / 120 Habitação 
Não 

classificada 

                                         

2 A referência aos lados da estrada (direito ou esquerdo) é atribuída considerando o sentido crescente da 
quilometragem. 
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Receptor 
Ponto de 

medição 

pk 

aproximado 

do receptor 

Lado2/Distância 

aproximada à 

via(m) 

Descrição 
Classificação 

da Zona 

10 P010 1+250 Dir. / 130 Habitação 
Não 

classificada 

11 P011 1+280 Esq. / 130 Algumas habitações 
Não 

classificada 

12 P012 1+500 Dir. / 30 Algumas habitações 
Não 

classificada 

13 P013 1+700 Dir. / 40  Habitações 
Não 

classificada 

14 P014 1+720  Esq. / 120 Habitação 
Não 

classificada 

3.2.7.4. CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA DA ZONA 

Principais Fontes de Ruído 

A principal fonte de ruído actualmente em presença na área de influência dos 

receptores, refere-se à circulação rodoviária na EN 396 e na EN 270, com algum 

tráfego local de reduzida significância. 
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Medições Acústicas 

As medições de ruído foram efectuadas de acordo com a Norma 1730 (1996) e 

tiveram como objectivo caracterizar o ambiente sonoro actual, durante os três 

períodos de referência, no receptor a analisar. 

O parâmetro a considerar na caracterização do ambiente sonoro é o nível sonoro 

contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior. 

Datas e condições meteorológicas 

As medições foram realizadas com as respectivas condições meteorológicas: 

- Céu limpo, vento fraco, temperatura mínima entre 9ºC e 12ºC e máxima 

entre 16ºC e 18ºC, sem ocorrência de precipitação, durante os dias 19, 20 e 

28 de Fevereiro. 

Fonte: www.meteo.pt 

Equipamento Utilizado 

 Sonómetro de modelo 2250 da marca Bruel & Kjaer, classe de exactidão 1, 

aprovado pelo Instituto Português da Qualidade e devidamente controlado 

metrologicamente (certificado de verificação n.º 245.70/07.553 de 

28.09.2007) – n.º de série 2449861; 

 Calibrador acústico da marca Bruel & Kjaer, modelo 4231 – n.º de série 

2431845. 

Procedimentos de Medição 

Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do 

sonómetro bem como os respectivos parâmetros de configuração. 

No início e no final de cada série de medições procedeu-se ao ajuste do sonómetro 

(calibração do mesmo). O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu 

do inicial. 
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Todas as medições foram realizadas com o sonómetro suportado num tripé, e de 

modo a que o microfone ficasse a uma altura compreendida entre 1,20 e 1,50 m e 

afastado pelo menos 3,5 m de qualquer estrutura reflectora. 

As medições foram efectuadas durante cerca de 30 minutos, em cada ponto, e de 

forma contínua, junto ao receptor em análise. 

Resultados das Medições Acústicas 

Os resultados encontram-se expressos no quadro seguinte, onde se indicam as 

principais fontes de ruído. 

Quadro 3.18 - Resultados das medições acústicas realizadas 

Ponto de medição 

Indicador de ruído 

[dB(A)] Fontes de Ruído 

Ld Le Ln Lden 

P01 69 67 60 70 Tráfego rodoviário  

P02 68 66 58 68 Tráfego rodoviário  

P03 49 44 41 50 Tráfego rodoviário  

P04 55 45 51 58 Tráfego rodoviário  

P05 55 38 38 53 Tráfego rodoviário  

P06 53 51 37 52 Tráfego rodoviário 

P07 51 54 54 60 Tráfego rodoviário + ruído animais 

P08-a 55 49 32 53 Tráfego rodoviário + ruído animais 

P08-b 47 41 35 46 Tráfego rodoviário + ruído animais 

P09 57 52 41 56 Tráfego rodoviário 

P10 57 44 50 58 Tráfego rodoviário + ruído animais 

P11 50 38 35 49 Tráfego rodoviário + ruído animais 

P12 49 37 35 48 Tráfego rodoviário 

P13 65 44 54 64 Tráfego rodoviário 

P14 73 65 59 72 Tráfego rodoviário 
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Com base no quadro anterior verifica-se que os valores obtidos para o indicador 

Lden se encontram entre 46 dB(A) e 72 dB(A), e os valores obtidos para o indicador 

Ln se encontram entre 32 dB(A) e 60 dB(A). 

Considerando que estamos perante uma zona não classificada, verifica-se que são 

excedidos os limites legais nos pontos P01, P02, P07, P13 e P14. 

De referir que alguns dos valores registados traduzem influência de ruídos espúrios 

(ruído de animais), conforme assinalado na coluna ‘Fontes de Ruído’, os quais 

assumem particular relevância nos pontos 07 e 13, em período nocturno.  

A localização dos pontos de medição encontra-se indicada no Desenho denominado 

Localização dos pontos de medição. Em anexo é apresentado o respectivo Relatório 

Fotográfico. 

3.2.7.5. ANÁLISE DE IMPACTES 

Introdução 

Para a caracterização dos impactes inerentes à execução do projecto da Variante 

Norte de Loulé, foi efectuada uma modelação a partir do software denominado por 

CadnaA (versão 3.7), desenvolvido pela DataKustik - GmbH, que permite calcular 

os valores dos níveis sonoros do ruído, emitido por vias de tráfego ou indústrias. Os 

dados do modelo são geridos de acordo com normas seleccionadas pelo utilizador, 

e os resultados são apresentados em forma de tabela ou de mapa de ruído. Para o 

cálculo ser efectuado é necessária uma base de dados geométricos, que inclua as 

posições tridimensionais relativas, das diferentes fontes sonoras, edifícios, 

obstáculos e terreno, a qual pode ser introduzida manualmente ou mediante 

recurso a ficheiro digitalizado, tipo “dxf”. 

Os resultados obtidos definem o nível sonoro emitido pelo tráfego rodoviário 

segundo a norma francesa NMPB e segundo as recomendações da nova directiva 

para cálculo de ruído de tráfego rodoviário, 2003/613/EC (Adapted Interim Methods 

for Strategic Noise Mapping – XPS 31-133). 

A análise dos resultados tem em consideração as disposições legais definidas no 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 
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Em resumo, a metodologia seguida para a elaboração do presente estudo foi a 

seguinte: 

 Análise das situações críticas identificadas para avaliação e análise das 

características acústicas do ambiente afectado; 

 Caracterização do ambiente afectado pelo projecto, através de trabalho de 

campo, consistindo na identificação dos receptores localizados na vizinhança 

da futura infra-estrutura e caracterização do ambiente sonoro na zona de 

implementação da via, através de medições de ruído (situações identificadas 

e descritas no capítulo referente à Caracterização da Situação de 

Referência); 

 Importação dos dados digitalizados da zona da futura via e sua envolvente 

próxima e previsão de níveis de ruído, recorrendo a ferramenta de 

modelação acústica em conformidade com a Norma portuguesa 1730 (1996) 

e NMPB.96. O software CadnaA, tendo-se considerado os seguintes dados de 

base: 

o Cartografia, segundo as três coordenadas espaciais, das posições 

relativas dos edifícios, dos obstáculos, das vias e do terreno; 

o Tráfego médio horário que flui em cada uma das vias (veículos 

ligeiros e pesados) e sua velocidade; 

o Características geométricas e acústicas (absorção sonora e/ou 

isolamento sonoro) dos edifícios, dos obstáculos, das vias e do 

terreno; 

 Análise dos valores previstos para identificação das zonas críticas e 

avaliação da necessidade de implementação de medidas de minimização de 

ruído ou ainda de um programa de monitorização de ruído. 

Considerações Gerais 

Em termos de impacte ambiental, haverá que distinguir duas fases no projecto, 

nomeadamente, a fase de construção e a fase de exploração. 

O ruído produzido durante a fase de construção tem como fonte principal a 

maquinaria utilizada, geralmente maquinaria pesada. Como fonte secundária existe 
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o ruído originado fundamentalmente pelo tráfego de veículos pesados que tem 

como ponto de partida ou de chegada a própria obra. 

Quanto à fase de exploração, a fonte sonora está associada ao ruído do tráfego 

rodoviário. 

De uma forma sumária, as principais fontes de ruído geradas por uma via são as 

provenientes dos veículos em movimento, nomeadamente, motor e escape, 

interacção pneu-estrada e penetração aerodinâmica do veículo. 

O ruído emitido pelo motor depende essencialmente do tipo de motor e da sua 

velocidade de rotação, aumentando fortemente com esta [exemplo: 70 dB(A) a 

1000 rpm, 95 dB(A) a 5000 rpm]. O ruído originado no sistema de escape depende 

da qualidade e estado de conservação do silenciador. Neste tipo de sistema o ruído 

também aumenta com a rotação do motor. 

Tanto o ruído proveniente do motor, como o ruído proveniente do escape tendem a 

ser cada vez menores devido ao desenvolvimento das tecnologias nesse sentido. 

A interacção pneu-via tende a ser a fonte de ruído mais importante nos veículos 

modernos, nomeadamente nos ligeiros, existindo vários mecanismos geradores de 

ruído associados: velocidade do veículo, vibração e superfície dos pneus, tipo de 

pavimento e humidade do mesmo. 

Para velocidades altas, como é o caso das auto-estradas, o efeito do contacto 

pneu/pavimento é a principal causa do ruído, enquanto que para as baixas 

velocidades predomina o ruído do motor. 

O ruído aerodinâmico ocorre a altas velocidades e tem origem na turbulência e 

fluxo de ar originado pela penetração do veículo nas camadas de ar adjacentes. 

De uma maneira geral, os veículos pesados emitem níveis sonoros 

significativamente mais elevados do que os veículos ligeiros. 

Fase de Construção 
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Na fase de construção, a movimentação e operação de maquinaria pesada 

provocará, durante o seu período de funcionamento, um aumento significativo dos 

níveis de ruído e da transmissão de vibrações. Estas perturbações estão limitadas 

às zonas onde decorrem as obras, provocando incómodos nas zonas circundantes. 

Estudos desenvolvidos pela EPA (Environmental Protection Agency) levaram à 

distinção de cinco fases em trabalhos de construção civil: as fases de preparação do 

terreno, escavação e pavimentação que são as mais ruidosas, gerando níveis 

sonoros contínuos equivalentes da ordem dos 85 dB(A); e as fases de compactação 

e levantamento do estaleiro que são menos ruidosas. 

As actividades ruidosas são especialmente sentidas a poucas distâncias atendendo 

aos mecanismos de dispersão da energia sonora e dado tratar-se de fontes 

pontuais. 

Numa fonte sonora pontual a energia sonora propaga-se de forma mais ou menos 

idêntica em todas as direcções, através de ondas sonoras esféricas, sendo a 

atenuação do ruído da ordem dos 6 dB(A) por duplicação da distância à fonte. 

No quadro seguinte apresentam-se os níveis médios de pressão sonora 

aproximados, em dB(A), emitidos por alguns equipamentos habitualmente 

utilizados em construções, em função da sua distância à respectiva fonte, tendo em 

conta os efeitos de atenuação ou divergência geométrica do tipo de onda em 

questão. 

Quadro 3.19 – Atenuação dos níveis médios de pressão sonora, expressos em dB(A), com a 

distância à fonte, para vários equipamentos utilizados na construção da via rodoviária. 

Tipo de 

Equipamento 

Distância à fonte 

15 m 30 m 60 m 120 m 190 m 

Escavadora 85 81 75 67 63 

Camiões 82 78 72 64 60 

Centrais de Betão 80 76 70 62 58 

Gruas 75 71 65 57 53 

Geradores 77 73 67 59 55 
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Tipo de 

Equipamento 

Distância à fonte 

15 m 30 m 60 m 120 m 190 m 

Compressores 80 76 70 62 58 

 

Assim, de um modo simplista, considerando 85 dB(A) na fonte de emissão de ruído, 

poderia considerar-se que, a sensivelmente 190 m de distância, os níveis sonoros 

contínuos equivalentes verificados estariam próximo ou abaixo dos 63 dB(A). 

Deste modo, os receptores críticos que se situam a menos de 190 m da via ficarão 

expostos a impactes negativos. 

No quadro seguinte são apresentados os potenciais receptores sensíveis ao ruído 

durante a fase de construção da via. 
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Quadro 3.20 - Identificação dos receptores sensíveis ao ruído 

Receptor 
Ponto de 

medição 

pk 

aproximado 

do receptor 

Lado3/Distância 

aproximada à 

via(m) 

Descrição 
Classificação 

da Zona 

1 P01 0 + 0 Dir. / 50  Habitações 
Não 

classificada 

2 P02 0 + 15 Esq. / 110 Habitação  
Não 

classificada 

3 P03 0 + 200 Dir. / 25  Habitações 
Não 

classificada 

4 P04 0 + 275 Esq. / 25 Habitações 
Não 

classificada 

5 P05 0 + 385 Dir. / 110 Casa térrea 
Não 

classificada 

6 P06 O + 385 Esq. / 80 Habitações 
Não 

classificada 

7 P07 0 + 600 Dir. / 10 Habitações 
Não 

classificada 

8-a P08-a 0 + 640  Esq. / 20 Habitações  
Não 

classificada 

8-b P08-b 0 + 790 Esq. / 10 Habitação 
Não 

classificada 

9 P09 0 + 1140 Esq. / 120 Habitação 
Não 

classificada 

10 P010 0 +1250 Dir. / 130 Habitação 
Não 

classificada 

11 P011 0 +1280 Esq. / 130 Algumas habitações 
Não 

classificada 

12 P012 0 + 1500 Dir. / 30 Algumas habitações 
Não 

classificada 

                                         

3 A referência aos lados da estrada (direito ou esquerdo) é atribuída considerando o sentido crescente da 
quilometragem. 
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Receptor 
Ponto de 

medição 

pk 

aproximado 

do receptor 

Lado3/Distância 

aproximada à 

via(m) 

Descrição 
Classificação 

da Zona 

13 P013 0 + 1700 Dir. / 40  Habitações 
Não 

classificada 

14 P014 0 + 1720  Esq. / 120 Habitação 
Não 

classificada 

A acrescentar às actividades mais ruidosas (instalação de betoneiras, escavações, 

utilização de martelos pneumáticos, etc.), há ainda as menos ruidosas que resultam 

da utilização de maquinaria menos pesada, circulação de veículos pesados, 

operação de cargas e descargas, etc. Este conjunto de fontes, não gerando níveis 

sonoros tão severos quanto o primeiro, são também responsáveis por impactes 

negativos de alguma magnitude e significância. 

Assim, durante a fase de construção ocorrerão importantes aumentos dos níveis 

sonoros e transmissão de vibrações, traduzindo-se em impactes negativos, 

temporários e significativos, tendo em conta as distâncias a que os receptores se 

encontram da via. 

Dado o carácter temporário da actividade ruidosa, será aplicado o disposto nos 

artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do Ruído. 

 

Fase de Exploração 

Metodologia e Modelação 

Para a caracterização dos impactes inerentes à execução do projecto da Variante 

Norte de Loulé, foi efectuada uma modelação a partir de software denominado por 

CadnaA (versão 3.7) tendo-se considerado os seguintes dados de base: 

 Cartografia, segundo as três coordenadas espaciais, das posições relativas 

dos edifícios, dos obstáculos, das vias e do terreno; 
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 Tráfego médio horário que flui em cada uma das vias (veículos ligeiros e 

pesados) e sua velocidade; 

 Características geométricas e acústicas (absorção sonora e/ou isolamento 

sonoro) dos edifícios, dos obstáculos, da via e do terreno. 

As aberturas do túnel situadas ao Pk 1 + 025 e PK 1 + 125, foram modeladas nos 

termos definidos no Guide du Bruit des Transports Terrestres (CSTB – 1980). 

Dados de Projecto 

Apresentam-se, nos quadros seguintes, os dados de tráfego disponibilizados pela 

VM Consultores e usados para estimativa dos níveis de ruído, considerando o 

cenário optimista. 

Relativamente às velocidades considerou-se que os veículos ligeiros circulariam a 

80 km/h e os veículos pesados a 70 km/h.  

Nas rotundas considerou-se velocidade que os veículos ligeiros e pesados 

circulariam a 30 km/h.  
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Quadro 3.21- Volume de Tráfego – TMDA (Tráfego Médio Diário Anual) 

Sub-lanço/descrição 

TMDA 

2008 2013 

V.l. + v. p. % pes. V.l. + v.p.  % pes. 

Variante Norte de Loulé 5200 2,5 6300 2,1 

V.l. – Veículos ligeiros 
V.p. –Veículos pesados 
% pes. – percentagem de pesados 

 

Quadro 3.22 - Volume de Tráfego – TMHC (Tráfego Médio Horário de Cálculo) 

Sub-lanço 

2008 

P.d. (% pes.=2,5%) P.e. (% pes.=2,5%) P.n. (% pes.=2,5%) 

V.l. + v.p. (66%) V.l. + v.p. (13%) V.l. + v.p. (21%) 

Variante Norte de Loulé 

264 225 137 

2013 

P.d. (% pes.=2,1%) P.e. (% pes.=2,1%) P.n. (% pes.=2,1%) 

V.l. + v.p. (66%) V.l. + v.p. (13%) V.l. + v.p. (21%) 

320 273 165 

V.l. – Veículos ligeiros 
V.p. – Veículos pesados 
% pes. – percentagem de pesados 
P.d. – Período diurno 
P.e. – Período de entardecer 
P.n. – Período nocturno 

 

Mapas de Ruído 

Na construção do modelo foi utilizada uma base topográfica digital com o relevo, 

habitações e taludes, na qual foram implantados os traçados das soluções em 

análise. 
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Os mapas de ruído apresentam os níveis de ruído para o período diurno-

entardecer-nocturno, Lden, e para o período nocturno, Ln. 

Para este cálculo foi gerada uma "malha" de receptores de forma a que a distância 

máxima entre estes fosse de 15 m. Esta distância é diminuída nos casos em que a 

geometria existente no local for mais complexa. 

Os mapas apresentam a topografia do terreno definida com curvas de nível, pontos 

cotados, vias de tráfego, habitações e isofónicas com intervalos de 5 dB(A). 

A área existente entre duas linhas isofónicas é preenchida com uma das cores 

propostas na norma NP-1730-2, para o intervalo de níveis de ruído correspondente. 

Nos desenhos de RPE-RF.00-03 a RPE-RF.00-10 são apresentados os mapas de 

ruído para os indicadores Lden e Ln, para os anos de início de exploração e para 

2013, com e sem barreiras acústicas. 

Resultados nos Pontos Receptores 

A presente modelação não entrou em linha de conta com o ruído existente na 

situação de referência (ou situação actual), restringindo-se ao tráfego previsto com 

a implementação das soluções em análise, uma vez que se prevê que a maior parte 

do tráfego rodoviário responsável pelo referido ruído inicial, será deslocado para a 

variante. 

Nos quadros seguintes são apresentados os resultados obtidos ao nível dos pisos 

superiores dos edifícios. 
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Página propositadamente em branco 
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Quadro 3.23 – Níveis sonoros característicos da Situação de Referência e da Situação Prospectivada 

Ponto 

receptor 

LAeq de referência 

[dB(A)] 

LAeq Estimado2 

Ano 2009 (dB(A)) 

LAeq Estimado2 

Ano 2013 (dB(A)) 

Incremento Superior a 

12 dB(A) em 2013 

Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln 

1 70 60 65 58 65 58 ---- ----- 

2 68 58 58 51 59 52 ---- ----- 

3 50 41 63 56 63 56 13 15 

4 58 51 63 56 64 57 ---- ----- 

5 53 38 57 50 58 51 ---- 13 

6 52 37 59 53 60 53 ---- 16 

7 60 54 68 61 69 62 ---- ----- 

8-a 53 32 65 58 66 59 13 27 

8-b 50 35 69 62 70 63 20 28 
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Ponto 

receptor 

LAeq de referência 

[dB(A)] 

LAeq Estimado2 

Ano 2009 (dB(A)) 

LAeq Estimado2 

Ano 2013 (dB(A)) 

Incremento Superior a 

12 dB(A) em 2013 

Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln 

9 56 41 56 49 56 49 ---- ---- 

10 58 50 55 48 56 49 ---- ---- 

11 49 35 55 48 55 49 ---- 14 

12 48 35 59 52 59 53 11 18 

13 64 54 63 56 63 56 ---- ---- 

14 72 59 52 45 52 46 ---- ---- 

Lden - Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno 
Ln - Indicador de ruído nocturno 
2 -  valores calculados com software CadnaA 3.7 
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Análise de Resultados 

Em termos de análise dos resultados, dando cumprimento ao Regulamento Geral do 

Ruído e tendo em conta que todos os receptores se inserem numa zona não 

classificada, valores superiores a 63 dB(A)/53 dB(A) (respectivamente, para o 

indicador Lden e Ln) corresponderão sempre a situações de desconformidade. 

Será ainda considerado que ocorrem impactes significativos nos pontos receptores 

em que a implementação da via em estudo acarrete incrementos superiores a 12 

dB(A), excepto se com o referido incremento o nível sonoro não seja superior a 45 

dB(A), para o indicador Lden. 
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Página propositadamente em branco 
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3.2.8. COMPONENTE BIOLÓGICA 

3.2.8.1. INTRODUÇÃO 

Para a caracterização ecológica da área de implantação do projecto foram 

efectuadas duas abordagens distintas: a pesquisa de dados bibliográficos e a 

prospecção de campo. A primeira incide sobre uma base alargada, tendo sido 

recolhidos dados de caracterização ecológica ao nível da região, sendo que a 

prospecção de campo incidiu particularmente sobre um corredor de 400 m de 

largura centrado no eixo do projecto em análise. 

3.2.8.2. ÁREAS CLASSIFICADAS 

A área em estudo não interfere directamente com nenhuma área classificada de 

protecção da natureza (figura seguinte) ficando, no entanto, muito perto do Sítio 

PTCON0049 – Barrocal. 

Este Sítio, com uma área de 20 864 hectares, abrange os concelhos de Albufeira, 

Loulé, S. Brás de Alportel e Silves, englobando o que se pode designar como 

Barrocal Ocidental, uma faixa compreendida entre o litoral e a Serra do Caldeirão, 

facto que lhe confere protecção dos ventos do quadrante Norte e intensifica as 

características mediterrânicas do território. 

Caracteriza-se igualmente pela existência de alguma ocupação agrícola, 

nomeadamente de pomares de sequeiro (figueira, amendoeira, alfarrobeira e 

oliveira), que ocupam a área de distribuição natural de azinheira, alternando com 

matos e matagais mediterrânicos num mosaico característico. 

A diversidade biológica é elevada, estando presentes numerosos tipos de habitat 

importantes, de uma forma geral em bom estado de conservação, como os que 

ocorrem nas superfícies calcárias de relevo ondulado, de que são exemplos os 

afloramentos rochosos com vegetação casmofítica calcícola (8210), os prados 

rupícolas com plantas suculentas (6110*), as cascalheiras calcárias (8130) ou os 

arrelvados vivazes xerófilos, frequentemente ricos em orquídeas (6210). Os 
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habitats calcícolas atingem por vezes uma expressão significativa, de que é 

exemplo a Rocha da Pena. 

Dada a sua singularidade, estado de conservação e diversidade, merecem um 

destaque particular os matos e matagais. Aqui se incluem: bosques mistos de 

azinheiras (Quercus rotundifolia) e zimbros (Juniperus turbinata subsp. turbinata) 

(9560*), em excelente estado de conservação; carvalhais de carvalho-cerquinho 

(Quercus faginea subsp. broteroi) (9240), ocasionalmente com Quercus 

canariensis; bosques dominados por alfarrobeiras (Ceratonia siliqua) ou mais 

raramente co-dominados por zambujeiros (Olea europaea var. sylvestris) (9320); 

matagais de zimbro e azinheira ou zambujeiro (5210), por vezes com a presença 

da palmeira-anã (Chamaerops humilis); e matagais densos, geralmente dominados 

por carrasco (Quercus coccifera subsp. coccifera) em cujas clareiras surgem amiúde 

tojais e tomilhais (5330). 
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Figura 3.5 – Áreas classificadas de protecção da natureza 

Deve ser também referida a presença de águas doces com comunidades de Chara 

(3140), de charcos temporários mediterrâneos (3170*), de arrelvados vivazes 

neutrobasófilos de gramíneas altas (6220*) e de bosques baixos de loendro 

(Nerium oleander) e tamargueira (Tamarix spp.), associados ao leito de estiagem 

de cursos de água (92D0). 

No que concerne à importância florística, é de salientar a existência dos únicos 

locais confirmados do briófito Petalophyllum ralfsii e do endemismo lusitano 

Plantago algarbiensis, bem como a elevada representatividade do efectivo 

populacional de Narcissus calcicola e de Thymus lotocephalus, um endemismo do 

sotavento algarvio. 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 88 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

Relativamente à fauna, este Sítio inclui um complexo de quatro grutas que abrigam 

a quase totalidade da população de morcegos do Algarve, sendo de salientar as 

colónias de hibernação e criação de cerca de metade da população portuguesa de 

Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii). Albergam ainda a maior parte dos efectivos 

da população algarvia de Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) e de 

Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) nas épocas de hibernação e 

criação. É ainda um Sítio importante para a Lontra (Lutra lutra) e para a Boga-de-

boca-arqueada (Rutilus lemmingii). 

3.2.8.3. CARACTERIZAÇÃO FITOSSOCIOLÓGICA 

A área de estudo encontra-se inserida, a nível biogeográfico, na Região 

Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica 

Ibero-Atlântica, Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector Algarviense, 

Superdistrito Algárvico. 

O Sector Algarviense é um território litoral, da baixa altitude, termomediterrânico 

seco a sub-húmido, que se estende de Melides até Flecha del Rompido em Espanha, 

tendo como limites interiores as Serras de Grândola, Cercal, Espinhaço de Cão e os 

calcários do Barrocal. São endémicos deste Sector Biscutella vicentina, Cistus 

palhinhae, Dittrichia viscosa subsp. revoluta, Iberis sampaioana, Thymus 

camphoratus e Stauracanthus spectabilis subsp. vicentinus. 

Os tojais – chamuscos Stipo giganteo – Stauracanthetum vicentini, a comunidade 

de falésias Limonietum ferulacei e a comuniade ruderal vivaz Dittrichietum 

revolutae são comunidades endémicas do Sector, ocorrendo também nesta área 

Oleo – Quercetum suberis, Myrto – Quercetum suberis, Smilaco mauritanicaei – 

Quercetum rotundifoliae, Osyrio quadripartitae – Juniperetum turbinatae, Querco 

cocciferae – Juniperetum turbinatae, Rubio longifoliae – Coremetum albi, Loto 

cretici – Ammophiletum australis, Artemisio crithmifoliae – Armerietum pungentis e 

Salsolo vermiculatae – Lycietum intricatae. 

O Superdistrito Algárvico inicia-se na Ponta de Almedena e inclui os calcários do 

Barrocal e Barlavento Algarvio e as areias do Sotavento. Em termos bioclimáticos, a 

maioria deste território encontra-se no andar termomediterrânico seco a sub-
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húmido pluvi-estacional, com excepção de uma pequena área costeira entre 

Albufeira e Lagos, xérica-oceânica. São endemismos deste Superdistrito: Bellevalia 

hackelii, Genista hirsutai subsp. algarbiensis, Picris wilkommii, Plantago 

algarbiensis, Scilla odorata, Sideritis arborescens subsp. lusitanica, Teucrium 

algarbiense, Thymus lotocephalus e Tuberaria major, ocorrendo ainda a Armeria 

macrophylla, A. gaditana, Astragalus sesameus, Ceratonia siliqua, Chamaerops 

humilis, Cleonia lusitanica, Cistus libanotis, Coridothymus capitatus, Erodium 

laciniatum, Euphorbia clementei, Frankenia boissieri, Galium concatenatum, 

Glossopappus macrotus, Hypericum littorale, Hypericum procumbens, Limonium 

algarvense, L. diffusum, Limoniastrum monopetalum, Linaria lamarckii, L. 

munbyana, Narcissus calcicola, Narcissus gaditanus, Narcissus willkommii, 

Plumbago europae, Pycnocomon rutifolium, Quercus faginea subsp. broteroi, 

Retama monosperma, Serratula flavescens, S. baetica subsp. lusitanica, Sideritis 

angustifolia, S. romana, Stauracanthus boivinii, S. genistoides, Teucrium 

haenseleri, Thymus albicans, T. carnosus, Tuberaria bupleurifolia, Ulex australis 

subsp. australis, U. argenteus subsp. argenteus e U. argenteus subsp. subsericeus. 

São consideradas endémicas deste Superdistrito as comunidades Cistetum 

libanotis, Tuberario majoris – Stauracanthetum boivini, Thymo lotocephali – 

Coridothymetum capitati, Pycnocomo rutifoliae – Retametum monospermae e 

Tolpido barbatae – Tuberarietum bupleurifoliae, sendo comuns a Smilaco 

mauritanicae – Quercetum rotundifoliae, Oleo – Quercetum suberis, Querco 

cocciferae – Juniperetum turbinatae, Asparago albi – Rhamnetum oleoidis, 

Asparago aphylli, Myrtetum communis, Phlomido purpureo – Cistetum albidi, Loto 

cretici – Ammophiletum australis, Artemisio crithmifoliae – Armerietum pungentis, 

Ononido variegati – Linarietum pedunculatae, Limonietum ferulacei e Salsolo 

vermiculati – Lycietum intricati, Polygono equisetiformis – Limoniastretum 

monipetali. 

3.2.8.4. CLASSIFICAÇÃO FITO-EDAFO-CLIMÁTICA 

De acordo com a classificação Fito-edafo-climática de Albuquerque (1952) a área 

de implementação localiza-se nas zonas edafo-climática Calco-Mediterrênea 
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Atlantemediterrânea, numa mancha envolvida por outra zona edafo-climática 

Calco-Mediterrânea: 

 

Figura 3.6 – Extracto da Carta Ecológica (Albuquerque, 1952) 

 

 cM.AM (Calco-Mediterrêna Atlantemediterrânea): esta zona edofo-climática 

caracteriza-se pela presença dos elementos autófíticos Chamaerops humilis 

(Palmeira-anã), Ceratonia siliqua (Alfarrobeira), Olea europaea var. 

sylvestris, (Zambujeiro), Prunus dulcis (Amendoeira), Quercus faginea 

(Carvalho-cerquinho) e Quercus rotundifolia (Azinheira); 

 cM (Calco-Mediterrânea): esta zona edafo-climática caracteriza-se pela 

presença dos elementos autofíticos Chamaerops humilis (Palmeira-anã), 
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Ceratonia siliqua (Alfarrobeira), Olea europaea var. sylvestris, (Zambujeiro), 

Prunus dulcis (Amendoeira) e Quercus faginea (Carvalho-cerquinho; 

3.2.8.5. FLORA 

A pesquisa bibliográfica, a análise do relatório do Estudo de Impacte Ambiental e as 

prospecções de campo realizadas possibilitaram a confirmação da presença de 86 

espécies de plantas na área de estudo (quadro seguinte): 

Quadro 3.24 – Espécies de flora presentes na área de estudo 

Família Espécie Nome comum DL Conf 

Acanthaceae Acanthus mollis Acanto   

Agavaceae Agave americana Piteira  X 

Alismataceae Alisma lanceolatum Alisma   

Anacardiaceae Pistacia lentiscus Aroeira  X 

Apiaceae Cachrys trifida -   

Eryngium campestre Cardo-corredor   

Foeniculum vulgare Funcho   

Tapsia villosa -  X 

Apocynaceae Vinca difformis Previnca  X 

Araceae Arum italicum Jarro  X 

Aristolochiaceae Aristolochia baetica Erva-cavalinha   

Aspleniaceae Ceterach officinarum Douradinha   

Boraginaceae Anchusa azurea Língua-de-vaca   

Borago officinalis Borragem   

Cerinthe major Chupa-mel   

Cynoglossum creticum Orelha-de-lebre   

Echium plantagineum Soagem   

Campanulaceae Jasione montana Baton-azul   

Caprifoliaceae Lonicera implexa Madressilva-das-boticas  X 
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Família Espécie Nome comum DL Conf 

Caryophyllaceae Silene vulgaris Bermim   

Spergularia purpurea Sapinho-roxo   

Cistaceae Cistus albidus Roselha  X 

Cistus ladanifer Esteva  X 

Cistus monspeliensis Sargaço  X 

Fumana thymifolia -   

Compositae Achillea ageratum Milfolhada   

Anacyclus radiatus Pão-posto   

Atractylis cancellata Cardo-coroado   

Carduncellus caeruleus Cardo-azul   

Centaurea pullata Cardinho-das-almorreimas   

Chicorium intybus Almeirão   

Chrysanthemum coronarium Pampilho-vulgar   

Chrysanthemum segetum Erva-mijona   

Cynara cardunculus Alcachofra  X 

Cynara humilis Alcachofra-brava  X 

Dittrichia viscosa Táveda   

Galactites tomentosa Cardo-do-leite  X 

Helichrysum stoechas Perpétuas-das-areias   

Mantisalca salmantica Mantissalca-de-salamanca   

Pallenis spinosa Pampilho-espinhoso   

Phagnalon saxatile Alecrim-das-paredes   

Scolymus hispanicus Cardo-de-oiro   

Staehelina dubia -   

Urospermum picroides Leituga-de-burro   

Convolvulaceae Convolvus althaeoides Corriola  X 

Convolvus arvensis Corriola   
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Família Espécie Nome comum DL Conf 

Convolvus tricolor Corriola   

Crassulaceae Sedum forsteranum -  X 

Sedum mucizonia -   

Umbilicus rupestris Umbigo-de-vénus   

Cruciferae Raphanus raphanistrum Saramago   

Rapistrum rugosum Aneixa   

Rorippa nasturtium-aquaticum Agrião   

Cyperaceae Scirpus holoschoenus Junco   

Dioscoreaceae Tamus communis Norça-preta  X 

Dipsacaceae Scabiosa atropurpurea Saudades-roxas   

Scabiosa grandiflora -   

Scabiosa stellata -   

Ericaceae Arbutus unedo Medronheiro   

Euphorbiaceae Mercurialis annua Maercurial   

Fagaceae Quercus coccifera Carrasco  X 

Quercus ilex Azinheira  X 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata Centaurea-menor-perfolhada   

Centaurium erythraea Fel-da-terra   

Geraniaceae Geranium dissectum Bico-de-pomba   

Geranium rotundifolium Gerânio-peludo   

Gramineae Aegilops geniculata Trigo-de-perdiz   

Briza maxima Bole-bole-maior   

Briza minor Bole-bole-menor   

Hordeum murinum Cevada-dos-ratos   

Lagurus ovatus Rabo-de-lebre   

Lolium multiflorum Azevém   

Phalaris canariensis Alpista   
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Família Espécie Nome comum DL Conf 

Guttiferae Hypericum perforatum Milfurada   

Labiatae Lavandula stoechas Rosmaninho   

Micromeria graeca -   

Phlomis purpurea Marioila   

Prasium majus -   

Salvia sclareoides Salva   

Salvia verbenacea Salva-dos-caminhos  X 

Sideritis linearifolia -   

Sideritis romana -   

Stachys germanica Betónica   

Stachys ocymastrum Rabo-de-raposa   

Teucrium polium -   

Thymus capitatus -   

Thymus mastichina Bela-luz   

Leguminosae Anthyllis tetraphylla -   

Ceratonia siliqua Alfarrobeira  X 

Europhaca baetica -   

Genista hirsuta Tojo-do-Sul   

Ononis spinosa Unha-de-gato   

Ononis viscosa -   

Psoralea bituminosa Trevo-betuminoso   

Trifolium angustifolium Trevo-de-folhas-estreitas   

Trifolium campestre Trevo-amarelo   

Trifolium stellatum Trevo-estrelado   

Trifolium tormentosum Trevo   

Ulex argenteus Tojo   

Vicia sativa Ervilhaca   
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Família Espécie Nome comum DL Conf 

Liliaceae Allium ampeloprasum Alho-bravo   

Allium roseum Alho-rosado   

Asparagus acutifolius Carruda-menor  X 

Asparagus albus Carruda-maior  X 

Asphodelus fistulosus -  X 

Muscari comosum Jacinto-das-cearas   

Ornithogalum narbonense Cebolinho   

Smilax aspera Salsaparrilha  X 

Linaceae Linum setaceum -   

Linum strictum Linho-estreito   

Linum trigynum Linho-bravo   

Lythraceae Lythrum junceum Erva-sapa   

Lavatera trimestris Malva-de-três-meses   

Malva nicaensis Malva   

Moraceae Ficus carica Figueira  X 

Oleaceae Jasminum fruticans Giestó   

Olea europaea var europaea Oliveira  X 

Olea europaea var sylvestris Zambujeiro  X 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis Orquídea-piramidal   

Epipactis lusitanica -   

Serapias parviflora Serapião-de-língua-pequena   

Orobanchaceae Orobanche minor Erva-toira-menor   

Palmae Chamaerops humilis Palmeira-anã  X 

Pantaginaceae Plantago afra Erva-das-pulgas   

Plantago lagopus Erva-mosca  X 

Plantago lanceolata Tanchagem   

Papaveraceae Papaver rhoeas Papoila   
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Família Espécie Nome comum DL Conf 

Polygonaceae Rumex pulcher Labaça   

Primulaceae Anagallis arvensis Morrião   

Ranunculaceae Clematis flammula Cipó-do-reino   

Ranunculus bulbosus Ranúnculo-bulboso   

Rhamnaceae Rhamnus alaternus Sanguinho-das-sebes   

Rhamnus lycioides Espinheiro-preto   

Rosaceae Pyrus bourgeana Catapereiro  X 

Rubus fruticosus Silva  X 

Sanguisorba hybrida Pimpinela   

Rubiaceae Asperula hirsuta -   

Galium concatenatum -   

Rubia peregrina Raspa-língua   

Scrophulariaceae Bellardia trixago Flor-do-ouro   

Scrophularia canina Erva-das-escaldadelas   

Veronica anagallis - aquatica Morrião-da-água   

Veronica triphyllos Verónicas   

Solanaceae Solanum nigrum Erva-moira  X 

Thymelaceae Daphne gnidium Trovisco-fêmea  X 

Typhaceae Typha angustifolia Tábua-estreita  X 

Valerianaceae Fedia cornucopiae Cornucópia   

DL: Anexo do D.L. 49/2005 de 24 de Fevereiro [transposição das 

Directivas 92/43/CEE (Directiva Habitats) e 79/409/CEE (Directiva 

Aves)]; 

Conf: Confirmação da presença na área de estudo 

Das espécies acima indicadas apenas duas são objecto de protecção específica: 

 Quercus ilex (azinheira): Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, referente 

à protecção do sobreiro e azinheira; 
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 Olea europaea (oliveira): Decreto-Lei n.º 120/86 de 28 de Maio, que 

condiciona o abate de oliveiras; 

A análise da composição específica da área de implementação do projecto mostra 

duas situações: 

 a presença de espécies marcadamente agrícolas ou associadas a habitats 

deste tipo e de espécies de ampla distribuição global indica uma forte 

presença antrópica 

 a presença de espécies características dos bosques ancestrais é localizada e 

restrita a áreas de fraco interesse para a agricultura, surgindo como 

pequenas bolsas de diversidade florística com um papel algo importante na 

manutenção de áreas de refúgio para as espécies animais. 

3.2.8.6. HABITATS 

Através da utilização dos ortofotomapas da área de implementação do projecto foi 

elaborada uma carta de habitats/biótopos que foi, posteriormente, corrigida em 

função das prospecções de campo realizadas, tendo sido identificados 7 habitats, 

alguns dos quais surgem associados (quadro seguinte e desenho RPE-RF.00-BIO-

01): 

Quadro 3.25 – Habitats registados na área de estudo 

Descrição 
Código (Corine 

Land Cover) 

92/43/CEE – 

D.L. 49/2005 
Área (ha) Percentagem 

Charcas 22.A4 - 0,12 0,24 

Matos termomediterrânicos pré-

desérticos 
- 5330 1,86 3,72 

Culturas anuais/pastagens 82.1 - 7,79 15,60 

Pomares de sequeiro 83.10/83.16 - 24,44 48,97 

Pomares de citrinos 83.11 - 4,25 8,51 

Zonas sem vegetação/vegetação rasteira 87.1 - 3,10 6,21 

Florestas de Quercus ilex/Matos 

termomediterrânicos pré-desérticos 
9340/5330 - 2,82 5,64 
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Descrição 
Código (Corine 

Land Cover) 

92/43/CEE – 

D.L. 49/2005 
Área (ha) Percentagem 

Total 44,35* 88,85* 

* - os restantes 11,15% correspondem a zonas humanizadas, nomeadamente Zonas urbanas e Estradas 

Charcas (22.A4): correspondem a antigos poços de extracção de barro que 

acumulam água das chuvas. Apresentam médias variadas, desde os 50 cm até 

mais de 2 m, estando total ou parcialmente dominados por Typha angustifolia. Em 

função da profundidade do poço e das suas características de permeabilidade, 

apresentam alturas de águas distintas. Em face da composição específica 

encontrada, das características físicas das depressões e da altura de água presente, 

estas charcas não se enquadram no habitat prioritário 3170 – charcos temporários 

mediterrânicos referido no Estudo de Impacte Ambiental. 

Matos termomediterânicos pré-desérticos (5330): corresponde a formações 

arbustivas normalmente associadas a zonas com algum declive, com a presença de 

Quercus coccifera, Asparagus albus, Asparagus acutifolius, Chamaerops humilis, 

Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia e algumas plantas lianóides como a Smilax 

aspera e a Tamus communis. Verifica-se igualmente a presença de elementos de 

carácter ruderal e mesmo de espécies exóticas que contribuem para um estado de 

conservação algo degradado. 

Culturas anuais/pastagens (82.1): corresponde às áreas ocupadas com culturas 

anuais cerealíferas (aveia, centeio) ou forragens para o gado. 

Pomares de sequeiro (83.10/83.16): estrutura dominante na área analisada, 

correspondem a pomares de oliveiras (Olea europaea var. europaea), alfarrobeiras 

(Ceratonia siliqua), amendoeiras (Prunus dulcis) e figueiras (Ficus carica), 

explorados num regime extensivo em conjunto com o sub-coberto. Este tipo de 

exploração agrícola é característico de algumas partes da região algarvia, 

verificando-se, com o progressivo abandono das actividades agrícolas que se 

regista, uma progressiva “naturalização” destas áreas, por expansão de matos. 

Pomares de citrinos (83.11): estrutura bastante comum e dominante em 

algumas zonas algarvias, correspondem a pomares intensivos de produção de 
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citrinos. Os pomares observados na área são dedicados à produção de laranja 

(Citrus cinensis) e de tangerina (Citrus deliciosa), sendo o desenvolvimento do seu 

sub-coberto limitado pela manutenção das parcelas (gradagem). 

Zonas sem vegetação/vegetação rasteira (87.1): corresponde às zonas com o 

solo descoberto em virtude de acções humanas ou em que o coberto vegetal é 

constituído apenas por espécies ruderais, apresentando uma densidade muito 

baixa. 

Florestas de Quercus ilex/Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

(9340/5330): corresponde a zonas ocupadas bosquetes de azinheira com sub-

coberto denso. Estes bosquetes apresentam uma composição semelhante: 

azinheira (Quercus ilex), alfarrobeira (Ceratonia siliqua), zambujeiro (Olea 

europaea var. sylvestris), aroeira (Pistacia lentiscus), sanguinho-das-sebes 

(Rhamnus alaternus) e carrasco (Quercus coccifera), para além da carruda-maior 

(Asparagus albus) e da carruda-menor (Asparagus aphyllus). Mais raros mas 

igualmente registados o medronheiro (Arbutus unedo), o tojo-do-sul (Genista 

hirsuta) e o tojo (Ules argenteus). É importante realçar a forte componente de 

trepadeira (estrato lianóide) com a presença de norça-preta (Tamus communis), de 

salsaparrilha (Smilax aspera) e de madressilva-das-boticas (Lonicera implxa). À 

semelhança do mencionado relativamente às zonas de matos, ocorrem elementos 

alóctones resultantes da prolongada presença humana que diminuem o estado de 

conservação das formações identificadas. 
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Fotografia 3.5 – Bosque de azinheira com sub-

coberto bem desenvolvido (habitat 9340/5330) 

nas imediações do Restabelecimento2 

Fotografia 3.6 – Pomar de sequeiro (junto ao 

restabelecimento 1) 

  

  

Fotografia 3.7 – Pomar de citrinos (junto ao 

restabelecimento 1) 

Fotografia 3.8 – Charca (próximo do pK 1+000) 
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Fotografia 3.9 – Pomar de citrinos (junto ao 

restabelecimento 1A) 

Fotografia 3.10 – Cistus albidus (Roselha) 

3.2.8.7. FAUNA 

A região onde se insere o projecto apresenta valores faunísticos importantes, em 

função quer da disponibilidade de habitats compatíveis, quer da utilização 

tradicional da terra. 
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O relatório do Estudo de Impacte Ambiental refere 8 espécies de anfíbios, 9 

espécies de répteis, 79 espécies de aves e 34 espécies de mamíferos, num total de 

130 espécies de vertebrados terrestres. As prospecções efectuadas no âmbito deste 

relatório apenas possibilitaram a confirmação de 27 espécies. Este facto podem ser 

devido à época do ano em que se realizaram as prospecções (Novembro), tendo as 

espécies estivais já abandonado a área de estudo:  

Quadro 3.26 – Espécies de vertebrados confirmadas na área de estudo 

Família Espécie Nome Comum LV DL 

Anfíbios 

Salamandridae Triturus marmoratus Tritão-marmorado LC - 

Bufonidae Bufo bufo Sapo-comum LC - 

Ranidae Rana perezi Rã-verde LC B-V 

Répteis 

Lacertidae Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC - 

Aves 

Alaudidae Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC - 

Certhiidae Certhia brachydactyla Trepadeira LC - 

Corvidae Garrulus glandarius Gaio LC - 

Sturnidae Sturnus unicolor Estorninho-preto LC - 

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado LC - 

Emberizidae Emberiza calandra Trigueirão LC - 

Fringilidae Carduelis carduelis Pintassilgo LC - 

Serinus serinus Chamariz LC - 

Motacillidae Motacilla alba Alvéola-branca LC - 

Paridae Parus major Chapim-real LC - 

Passeridae Passer domesticus Pardal LC - 

Rallidae Gallinula chloropus Galinha-de-água LC - 

Sylvidae Phylloscopus colybita Felosa-comum LC - 

Regulus ignicapilus Estrelinha-real LC - 
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Família Espécie Nome Comum LV DL 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC - 

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta LC - 

Turdidae Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC - 

Phoenicurus ochrurus Rabirruivo-preto LC - 

Saxicola torquata Cartaxo LC - 

Turdus merula Melro-preto LC - 

Mamíferos 

Canidae Vulpes vulpes Raposa LC - 

Erinaceidae Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC - 

Leporidae Oryctolagus cuniculus Ceolho-bravo NT - 

Talpidae Talpa europaea Toupeira LC - 

LV: Estatuto na revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados (LC – 

Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; VU – Vulnerável; EN – 

Em perigo); 

DL: Anexo do D.L. 49/2005 de 24 de Fevereiro [transposição das 

Directivas 92/43/CEE (Directiva Habitats) e 79/409/CEE (Directiva 

Aves)] 

Da análise do quadro acima, bem como das informações não confirmadas do 

Estudo de Impacte Ambiental resulta a presença ou utilização da área de estudo 

por parte de um vasto leque de animais, alguns deles muito importantes em termos 

conservacionistas como a Águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus - não confirmada 

no terreno) no caso das aves e dos Chiroptera e Carnivora no caso dos mamíferos. 

No que diz respeito à presença de zonas de reprodução de espécies importantes na 

área de estudo, a análise da lista de espécies indicada no relatório do EIA 

conjugada com observações adicionais efectuadas no âmbito do presente relatório, 

e contraposta à cartografia de habitats produzida e as consultas efectuadas 

resultam nas seguintes conclusões: 
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1. A presença de espécies de aves de rapina de grande porte é muito pouco 

provável, devendo os dados reportar-se a indivíduos de passagem sobre a 

área em análise. Este facto fica a dever-se à ausência de condições 

consistentes para a nidificação de espécies como a Águia-de-Bonelli, que 

prefere zonas escarpadas para tal; 

2. A componente avifaunística da área analisada é a que apresenta maior 

diversidade, com a presença de um elevado número de espécies de aves de 

pequenas dimensões perfeitamente adaptadas ao mosaico paisagístico da 

zona; 

3. A presença de espécies de carnívoros é confirmada na área de estudo, sendo 

que as espécies indicadas se encontram bem adaptadas ao mosaico cultural 

que se observa, podendo utilizar todos os habitats registados; 

4. No que diz respeito a espécies deste subgrupo de elevado valor 

conservacionista, o Estudo de Impacte Ambiental refere o Lince-ibérico 

(Lynx pardinus), a Lontra (Lutra lutra) e o Gato-bravo (Felis silvestris): 

a. O Lince-ibérico é a espécie de felídeo mais ameaçada do mundo, 

sendo uma espécie prioritária para a conservação integrada nos 

anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro. O 

relatório de Sarmento et al. (2004) refere a ausência de registos 

efectivos de presença de Lince na região Algarve – Odemira – Vale do 

Sado, bem como em toda a área prospectada pela sua equipa de 

investigadores, concluindo que, muito embora não seja possível 

afirmar que se encontra definitivamente extinto em Portugal, a sua 

situação populacional será dramática. Em todo o caso, o Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 indica baixa importância para o Lince-

ibérico na totalidade do Sítio PTCON0049 – Barrocal (figura 

seguinte): 
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Figura 3.7 – Importância ecológica para o Lince-ibérico (Lynx pardinus) 

b. Extremamente associada a meios aquáticos, a Lontra (Lutra lutra) 

encontra-se incluída nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 

49/2005 de24 de Fevereiro, sendo mencionada no EIA a sua 

presença provável na área de estudo em função da presença de 

cursos de água temporários e charcas. Das observações efectuadas 

no âmbito do corrente projecto, a presença da espécie na área de 

estudo é altamente improvável, uma vez que nem as charcas nem os 

cursos de água têm dimensões suficientes, limitando quer a 

disponibilidade de habitat, quer a disponibilidade alimentar; 

c. o Gato-bravo (Felis silvestris) é uma espécie rara no contexto 

nacional, aparentando subsistir em núcleos dispersos por todo o 
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interior. Trata-se de uma espécie tradicionalmente associada a 

florestas caducifólias com sub-coberto desenvolvido mas que 

igualmente ocorre em áreas de montado de sobro e/azinho 

tipicamente mediterrânicas. Trata-se de uma espécie muito 

susceptível à presença humana mas que, em contrapartida e com 

graves consequências para o património genético da espécie, 

hibridiza facilmente com o gato-doméstico, factos que associados à 

substituição dos seus habitats predilectos e à regressão acentuada do 

Coelho-bravo leva a que seja considerada uma espécie vulnerável e 

em acentuada regressão. Na ausência de dados concretos de 

presença da espécie, dada a tipologia de habitats ocorrentes na área 

de estudo e as referências do ICN, considera-se que, dada a 

proximidade com áreas habitadas, a espécie apresenta uma baixa 

probabilidade de presença; 

5. No que concerne aos Chiroptera, a área de estudo faz parte de uma 

importante zona de criação e ocorrência várias espécies de morcegos 

importantes para a conservação. De acordo com Palmeirim & Rodrigues (1992), 

na quadrícula NB81 existem dois abrigos de primeira prioridade de conservação 

(Loulé III e IV, que se situam a aproximadamente 6 km a Norte e 8 km a 

Noroeste da área de estudo definida). Possuem colónias de criação importantes 

de Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e de Morcego-rato-

pequeno (Myotis blythii), ambas com centenas de indivíduos, de Morcego-de-

peluche (Miniopterus schreibersii), com mais de 1.000 indivíduos, e de 

Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros). Apesar de não 

criarem nestes locais também já foram aí registados indivíduos de Morcego-

de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-rato-grande 

(Myotis myotis), Morcego-de-água (Myotis daubentoni) e Morcego-hortelão 

(Eptesicus serotinus). Dada a proximidade, é provável que muitas destas 

espécies utilizem alguns locais da área de estudo para se alimentarem, uma 

vez que os quirópteros têm capacidade para percorrer grandes distâncias 

durante os seus movimentos diários. O Morcego-rato-pequeno e o Morcego-

de-peluche alimentam-se preferencialmente em espaços abertos, enquanto 

que o Morcego-hortelão utiliza uma grande variedade de habitats. As 
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restantes espécies utilizam orlas de floresta, zonas de vegetação ripícola e 

matos mediterrânicos. 

3.2.8.8. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De acordo com a revisão da ocupação actual da área de implementação do projecto 

em análise elaborada à escala de Projecto de Execução (Anexo Componente 

Ecológica), a área em causa é dominada por “Pomares de Sequeiro” (83.10/83.16) 

e zonas de “Culturas anuais/Pastagens” (82.1), conforme pode ser observado no 

quadro apresentado no subcapítulo referente aos Habitats (3.2.7.6) e no desenho 

RPE-RF.00-BIO-01 (Carta de Habitats Naturais) 

Fase de Construção 

Os principais impactes originados pela implementação da via em estudo sobre os 

habitats e a flora prendem-se com a destruição de habitats e da sua componente 

florística em função das acções de preparação do terreno para a construção. Acções 

como a desmatação e desarborização, traduzem-se na remoção completa do 

coberto vegetal, incidindo nas zonas de implementação da via propriamente dita, 

dos restabelecimentos a criar e nas zonas de estaleiro e acessos temporários de 

serventia à obra. Nas zonas directa e definitivamente intervencionadas, este 

impacte é permanente, sendo considerado negativo, de significância 

correspondente à sua importância ecológica, permanente e irreversível, sendo 

considerado de magnitude média. No que concerne à significância do impacte, este 

impacte é mais significativo nas zonas ocupadas com formações que podem ser 

enquadradas nos habitats 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos e 9340 

– Florestas de Quercus ilex, que apresentam maior diversidade florística, sendo 

menos significativos nos habitats agrícolas (Culturas anuais/Pastagens, Culturas de 

sequeiro e Pomares de Citrinos) e pouco significativos nas zonas humanizadas ou 

alteradas (Estradas, Zonas urbanas e Zonas sem vegetação/vegetação rasteira). O 

quadro seguinte indica as afectações directas originadas pelo projecto em causa, 

tendo sido considerada a área correspondente à plataforma e taludes (incluindo 

restabelecimentos): 
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Quadro 3.27 – Afectações directas de habitats 

Habitat Código Área (ha) Percentagem 

Charcas 22.A4 0,04 0,54 

Matos termomediterrânicos pré-desérticos 5330 0,34 4,39 

Culturas anuais/pastagens 82.1 1,2 15,69 

Pomares de sequeiro 83.10/83.16 4,72 61,56 

Pomares de citrinos 83.11 0,55 7,17 

Zonas sem vegetação/vegetação rasteira 87.1 0,22 2,86 

Florestas de Quercus ilex/Matos termomediterrânicos pré-

desérticos 
9340/5330 0,32 4,18 

Total 7,39* 96,41* 

* - os restantes 3,59% correspondem a zonas humanizadas, nomeadamente Estradas 

Como pode ser observado pela análise do desenho RPE-RF.00-BIO-01 (Carta de 

Habitats Naturais), as zonas onde o traçado interfere com os habitats mais 

importantes são: 

Quadro 3.28 – Localização das afectações directas de habitats importantes 

Localização (pK) Habitat 

0+565 – 0+700 

9340/5330 0+305 – 0+315 (rest. 1A) 

0+320 – 0+367 (rest. 1A) 

0+825 – 0+875 
5330 

0+900 – 0+940 

0+975 – 1+100 9340/5330 

0+230 – 0+250 (rest.2) 

5330 
0+000 – 0+062 (serv.1) 

0+330 – 0+356 (rest.2) 

1+310 – 1+330 
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Localização (pK) Habitat 

1+585 – 1+670 

Da análise da referida peça desenhada é possível constatar que a distribuição dos 

habitats acima mencionados se encontra quase sempre associada a zonas mais 

declivosas e zonas de muros de separação de parcelas. Em virtude da prolongada 

presença humana, as estruturas encontram-se algo degradadas do ponto de vista 

do estado de conservação. Em todo o caso, a implementação do Projecto de 

Integração Paisagística contempla o recurso a espécies potencialmente ocorrentes 

nos habitats acima mencionados, minimizando os efeitos da implantação da via no 

que a este aspecto diz respeito. 

Outro dos impactes previsíveis durante a fase de construção prende-se com as 

alterações fisiológicas nas plantas decorrentes do depósito de poeiras, reduzindo a 

actividade fotossintética. Considerando a extensão das intervenções a adopção de 

medidas de minimização específicas durante os períodos mais críticos de secura, 

este impacte considera-se negativo, pouco significativo, temporário e reversível, 

sendo de magnitude reduzida. 

De igual modo, a compactação do solo em zonas adjacentes à obra pode traduzir-

se em impactes sobre as comunidades vegetais, sendo, no entanto, facilmente 

minimizável pela adopção de medidas específicas de restrição de movimentos de 

máquinas e trabalhadores, considerando-se um impacte negativo, pouco 

significativo, temporário e reversível, de magnitude reduzida. 

Da mesma forma, o aumento do risco de incêndio, em função da actividade 

inerente à obra, principalmente durante o período mais seco é um dos impactes 

identificados nesta fase. Muito embora a ocorrência de um incêndio seja um 

impacte de ocorrência incerta, no caso de se verificar tal ocorrência, trata-se de um 

impacte negativo, significativo, de magnitude correspondente à área ardida, 

permanente e reversível a longo prazo em função da regeneração natural das 

estruturas bióticas. 
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Fase de Exploração 

Durante esta fase verifica-se o aumento de acessibilidade na região, o que se 

traduz num aumento da probabilidade de degradação e perturbação das 

comunidades vegetais existentes, aumentando igualmente, o risco de incêndio. 

Estes impactes consideram-se negativos, sendo de significância média nas zonas 

ocupadas com habitats passíveis de classificação, de magnitude reduzida, 

temporários e reversíveis. 

O impacte mais importante que ocorre nesta fase sobre a flora e habitats é a 

fragmentação de habitats, transformando as manchas contínuas existentes em 

unidades de menor dimensão. Este impacte será pouco significativo para o caso das 

áreas agrícolas, enquanto que nas zonas de matos mediterrânicos e de azinhal terá 

uma significância mais elevada. Estes últimos habitats apresentam alguma riqueza 

a nível florístico, pelo que, a sua fragmentação pode afectar a dispersão natural das 

sementes de algumas espécies, quer por transporte através do vento quer pela 

acção de espécies animais, podendo interferir na viabilidade de pequenas 

populações. Considerando a extensão das manchas directamente afectadas, 

considera-se que este impacte terá magnitude reduzida, sendo que a 

implementação do Projecto de Integração Paisagística, que contempla a utilização 

de espécies potencialmente ocorrentes nestas formações, irá minimizar este efeito. 

Fauna 

Conforme foi referido anteriormente, a área em causa é dominada por “Pomares de 

Sequeiro” (83.10/83.16) e zonas de “Culturas anuais/Pastagens” (82.1). No que 

concerne à Fauna, as zonas consideradas mais importantes correspondem grosso 

modo às zonas de matos mediterrânicos, às zonas de azinhal e às charcas, bem 

como em menor grau às zonas de pomares de sequeiro abandonados. 

Fase de Construção 

Um dos principais impactes na fauna existente, em determinado local, consiste na 

destruição do habitat resultante das acções de desmatação que precedem a 

construção de uma estrada. A destruição de áreas agrícolas e de pomares de 

citrinos é considerado um impacte pouco significativo, uma vez que estes habitats 
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possuem um valor faunístico reduzido, sem espécies relevantes associadas. Apesar 

de os pomares de sequeiro mistos serem abundantes na região e não possuírem 

uma grande diversidade faunística, a sua destruição é considerado um impacte 

mais significativo, tendo em conta que muitos se encontram abandonados e, por 

isso, com boas condições para diversas espécies de fauna. 

Relativamente às zonas de matos mediterrânicos, considera-se que o impacte 

referido é mais significativo, sendo que todas as áreas sensíveis identificadas são 

relevantes para praticamente todas as espécies faunísticas que ocorrem na área de 

estudo. São os locais com maior diversidade e funcionam como zonas de 

alimentação, reprodução e abrigo para diversas espécies. É de salientar a 

importância das charcas, que constituem a única fonte mais permanente de água 

doce, sendo fundamentais para a presença e manutenção de espécies com 

significado conservacionista (anexo Componente Biológica). O quadro seguinte 

indica as zonas onde o traçado em estudo interfere com os habitats mais 

importantes para a fauna: 

Quadro 3.29 – Localização das afectações directas de habitats importantes para a fauna 

Localização (pK) Habitat 

0+260 – 0+290 

83.10/83.16* 
0+330 – 0+610 

0+060 – 0+305 (rest. 1A) 

0+315 – 0+320 (rest. 1A) 

0+565 – 0+700 

9340/5330 0+305 – 0+315 (rest. 1A) 

0+320 – 0+367 (rest. 1A) 

0+735 – 1+030 83.10/83.16* 

0+825 – 0+875 
5330 

0+900 – 0+940 

0+970 – 1+000 22.A4 

0+975 – 1+025 9340/5330 
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Localização (pK) Habitat 

1+125 – 1+165 

83.10/83.16* 0+000 – 0+150 (rest. 2) 

0+225 – 0+325 (rest. 2) 

0+230 – 0+250 (rest. 2) 

5330 0+000 – 0+062 (serv. 1) 

0+330 – 0+356 (rest. 2) 

0+000 – 0+089 (serv. 2) 83.10/83.16* 

1+310 – 1+330 
5330 

1+585 – 1+670 

1+250 – 1+730 83.10/83.16* 

* - zonas com importância relativa 

Em função da composição da área considerada e da área efectivamente 

intervencionada, considera-se que o impacte da destruição de habitats apresenta 

magnitude reduzida em todos os casos com excepção das charcas, em que a 

magnitude é considerada elevada, sendo permanentes e irreversíveis nas zonas a 

construir e temporários e reversíveis nas zonas de implementação dos estaleiros e 

vias provisórias de acesso. 

O aumento da presença humana na zona e o ruído associado às acções a efectuar 

vai alterar o comportamento dos animais. Prevê-se um afastamento por parte da 

maioria das espécies, podendo verificar-se, no final das obras, a recolonização das 

áreas afectadas. A perturbação ambiental nas zonas de maior sensibilidade pode 

ser especialmente negativa se ocorrer durante a época de reprodução. Este impacte 

é de média significância de reduzida magnitude. 

O constante movimento de máquinas na área de estudo vai aumentar o risco de 

atropelamento de espécies com menor mobilidade como sejam os anfíbios e os 

répteis, sendo este impacte pouco significativo e de magnitude reduzida. 
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Fase de Exploração 

Um dos principais impactes causados por uma via em fase de exploração é a 

criação de um efeito barreira que impede o livre movimento dos animais, 

originando a subdivisão de populações e, por vezes, o seu isolamento genético. A 

fragmentação de habitats em unidades de menor valor ecológico prejudica tanto os 

animais de grande como os de médio e pequeno porte. No caso dos dois primeiros 

corta as suas áreas vitais, enquanto que para os mais pequenos (com menor 

mobilidade) tem o efeito de barreira praticamente intransponível, podendo interferir 

com o seu ciclo de vida, caso lhes impeça o acesso a determinados locais (e.g. 

reprodução). Toda a área de implementação da via vai sofrer este impacte, sendo 

um impacte significativo e de média magnitude nas zonas de maior sensibilidade e 

diversidade faunística. A implementação do Projecto de Integração Paisagística, 

mais concretamente o arranjo de enquadramento de algumas das Passagens 

Hidráulicas previstas minimizará este efeito, possibilitando locais de 

atravessamento pouco conspícuos e com grande potencial de utilização por parte 

da fauna terrestre. 

Um outro impacte consiste na alteração dos padrões comportamentais dos animais, 

uma vez que estes tendem a evitar os habitats circundantes à via devido ao ruído 

dos veículos motorizados e ao aumento da presença humana. Estudos recentes 

indicam que estes efeitos podem fazer-se sentir a pelo menos 600 m da via (Forman 

& Deblinger 2000; Brotons & Herrando 2001). As espécies mais afectadas são 

normalmente as aves de rapina e os mamíferos de médio e grande porte, 

especialmente se utilizarem a área para se reproduzir. Este impacte é pouco 

significativo e de reduzida magnitude em função da comunidade faunística presente. 

A maioria dos animais que se deslocam pela superfície terrestre está sujeita a um 

elevado risco de atropelamento devido à colisão com veículos, especialmente se a 

via não estiver protegida por redes. Este impacte pode ser muito significativo em 

determinadas populações de anfíbios e répteis (Carr & Fahrig 2001), que se 

deslocam lentamente e são difíceis de detectar devido ao seu reduzido tamanho, e 

de micromamíferos (Huijser & Bergers 2000; Lode 2000). Tendo em conta a 

importância faunística das charcas próximas do túnel, esta será a zona mais crítica 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 114 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

para os anfíbios, sendo que no restante traçado este impacte se considera de 

reduzida magnitude e significância. 

A circulação de veículos motorizados na via vai promover o aumento da poluição na 

região (libertação dos gases de combustão e de partículas resultantes dos desgaste 

dos veículos). As águas que escorrem da via vão chegar às linhas de água mais 

próximas, diminuindo a sua qualidade ambiental. Devido à sua sensibilidade 

ecológica, os anfíbios são bastante vulneráveis a este impacte. A acumulação de 

substâncias tóxicas pode induzir-lhes alterações fisiológicas, assim como degradar 

os seus recursos alimentares. Este impacte será potencialmente mais gravoso na 

zona das charcas, próximo do pk 1+000. Contudo, a implantação de bacias de 

tratamento/retenção das águas de escorrência da via irá prevenir o aporte de 

substâncias poluentes para as linhas de água, o que implica que este impacte seja 

tenha uma baixa probabilidade de ocorrência. 
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3.2.9. COMPONENTE SOCIAL 

3.2.9.1. INTRODUÇÃO 

Os impactes mais importantes sobre a Componente Social estão principalmente 

associados aos incómodos causados pelas acções necessárias ao projecto (por 

exemplo, o funcionamento e deslocação de máquinas pesadas), que geram stresse 

e outras consequências físicas e psicológicas. Salientam-se dois factores que 

contribuem para estas consequências, que serão abordados de seguida:  

 1) ao nível das habitações, bem como estruturas industriais, comerciais, de 

lazer ou outras, a sua proximidade às estradas e estruturas a construir; 

 2) ao nível das estradas existentes, a sua secção/afectação e sua utilização 

por veículos pesados e outros associados à construção. 

Já na fase de exploração do projecto é de referir que a mobilidade compulsiva, a 

intrusão da via e a sua proximidade aos espaços urbanos constituem 

frequentemente impactes significativamente negativos e permanentes no tempo, e 

valorizados como tal pela população.  

Como tal, este capítulo centrar-se-á sempre na caracterização destes factores, que 

será feita em dois momentos distintos: 

 Diagnóstico da Situação Existente 

 Reavaliação de Impactes 

 

3.2.9.2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

A caracterização da área de estudo assentou num reconhecimento prévio da zona 

com base em foto aérea actualizada e cartografia, seguida por visitas de campo, 

que confirmaram a existência e tipologia das diversas infra-estruturas localizadas 

nas imediações da via a construir. 
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Habitações  

No quadro que se segue serão descritas as habitações existentes na área de 

estudo, (ver Desenho RPE-RF.00-SOC-01 – Locais analisados). Esta apresentação 

será feita por Ponto Quilométrico (pk) e local onde se encontram as situações 

relevantes para o presente estudo.  

Quanto às habitações, serão identificadas as que se encontram no corredor em 

consideração, sendo utilizado o código H, para identificar a habitação, e atribuído 

um número consoante o número de pisos desta (ex.: H0 – habitação de piso 

térreo; H1 – habitação com 2 pisos; H2- habitação com 3 pisos).  

Quadro 3.30 – Identificação das Habitações existentes nas proximidades do projecto em 

análise 

Ref. Pk aproximado Caracterização dos Receptores Lado / Distância ao Eixo da Via 

3 0+010 3 Habitações (H) Esq./135 

4 0+013 Habitação (H1) com café no r/c Dto./140 

5 0+020 2 Habitações (H0 e H1) Dto./56 

6 0+050 6 Habitações (1 H0 e 5 H1) Dto./125 

7 0+075 Habitação em Ruínas Dto./168 

8 0+200 Habitação (H2) com oficina Dto./30 

9 0+210 Habitação (H0) Esq./190 

10 0+225 Casa abandonada Dto./53 

11 0+250 Habitação (H) Dto./190 

12 0+275 Habitação (H1) Esq./35 

14 0+300 Habitação em ruínas Dto./74 

15 0+310 Habitação (H1) Esq./59 

16 0+375 Habitação (H) Dto./138 

17 0+400 Habitação (H0) Esq./95 

18 0+410 Habitação em ruínas Esq./120 

19 0+450 Habitação (H1) Esq./160 
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Ref. Pk aproximado Caracterização dos Receptores Lado / Distância ao Eixo da Via 

20 0+500 Habitação (H0) Esq./135; 75 ao restabelecimento 1A 

21 0+525 Habitação (H) Esq./180; 114 ao restabelecimento 1A 

22 0+600 Habitação (H1) Dto./30 

23 0+625 Casa abandonada Esq./180; 80 do restabelecimento 1A 

24 0+625 Habitação (H1) Esq./36; Dto./18 do restabelecimento 1A 

25 0+650 Habitação (H1) Dto./125 

26 0+660 Casa abandonada Esq./45; Dto./22 do restabelecimento 1A 

27 0+675 Habitação (H0) Esq./138; Dto./30 do restabelecimento 1A 

28 0+685 Habitação (H1) Esq./190 

29 0+700 Habitação (H1) Esq./128; Dto./45 do restabelecimento 1A 

30 0+725 Casa abandonada Esq./39 

31 0+785 Habitação (H1) Esq./20 

33 0+815 2 Habitações (H0 e H1) Esq./105 

34 0+825 Casa abandonada Esq./143 

35 1+075 Habitação Dto. /95 

36 1+085 Habitação (H) Esq./135 

37 1+125 2 Casas abandonadas Esq./98 

38 1+175 Habitação (H1) Esq./110; 10 do restabelecimento 2 

39 1+185 Habitação (H1) Esq./+200; 85 ao restabelecimento 2 

40 1+250 2 Habitações (H e H0) Dto./152; Esq./35 do restabelecimento 2 

41 1+250 4 Habitações (2 H0 e 2 H1) Esq./+200; 75 do restabelecimento 2 

43 1+325 2 Habitações (H1) Esq./142; 78 ao restabelecimento 2 

44 1+360 Habitação em ruínas Dto./18 

45 1+400 4 Habitações (3 H0 e 1 H1) Dto./87 

46 1+500 Habitação (H0) Dto./45 

47 1+550 6 Habitações (3 H0 e 3 H1) Dto./33 

48 1+650 3 Habitações (2 H e 1 H1) Dto./96 
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Ref. Pk aproximado Caracterização dos Receptores Lado / Distância ao Eixo da Via 

49 1+685 Habitação (H) Esq./146 

50 1+700 5 Habitações (1 H, 3 H1 e 1 H2) Dto./52 

51 1+725 Habitação (H) Esq./135 

52 1+750 Habitação (H1) com café Dto./90 

 

Actividades Económicas e Equipamentos Colectivos  

No quadro que se segue serão agora descritas as principais actividades económicas 

existentes na área de estudo. Esta apresentação será feita por Ponto Quilométrico 

(pk) e local onde se encontram as situações relevantes para o presente estudo (ver 

Desenho RPE-RF.00-SOC-01 – Locais analisados). 

Quadro 3.31 – Identificação das Principais Actividades Económicas e Equipamentos 

Colectivos nas proximidades do projecto em análise 

Ref. Pk aproximado Caracterização dos Receptores Lado / Distância ao Eixo da Via 

1 0+000 Pavilhão desportivo municipal Esq./42 

2 0+000 Centro de Saúde Dto./56 

4 0+013 Café (piso inferior de uma H1) Dto./140 

8 0+200 Habitação (H2) com oficina Dto./30 

32 0+800 Estufa Esq./80 

42 1+300 Depósito de água Dto./49; 27 do restabelecimento 2 

52 1+750 Café (piso inferior de uma H1) Dto./90 

 

Identificação das vias afectadas 

De seguida apresentam-se todas as vias a que o traçado em estudo se sobrepõe 

(as diferenças relativamente ao Estudo Prévio serão analisadas no âmbito do 

capítulo “Reavaliação de Impactes”), sendo que para uma visualização gráfica se 
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pode consultar o Desenho EIA-RF.01-SOC-01 – Locais analisados. Esta descrição 

será feita por local exacto de atravessamento, sendo referido se existe reposição, 

e, em caso afirmativo, o pk da reposição. Para mais, será feita uma distinção entre 

o tipo de via que se está a referir, podendo encontrar-se por exemplo: Estradas 

Nacionais (EN), Estradas Municipais (EM), e estradas/caminhos locais (caminhos 

locais de acesso a habitações ou outras áreas). 

Quadro 3.32 – Identificação das sobreposições do projecto em análise a vias de circulação 

existentes, identificando a função das vias 

Pk aproximado Função da via que é atravessada Restabelecimento 

0+000 Sobreposição da EN396 

O projecto em análise insere-se na rotunda 

da referida estrada nacional, não sendo 

pois necessário a criação de qualquer 

restabelecimento. 

0+255 
Atravessamento de um CM  de ligação entre a 

localidade de Barreiras Brancas e a cidade de Loulé 
Restabelecimento 1 

0+655 

Atravessamento de um caminho local de ligação de 

acesso a uma habitação (Local 22) e de ligação entre 

esta e outra habitação (Local 24) 

Restabelecimento 1A e caminho paralelo 

associado 

0+660 
Atravessamento de um CM de ligação de Cassima a 

Barreiras Brancas 
Restabelecimento 1A 

0+700 

Sobreposição de um caminho de acesso aos locais a 

algumas habitações (Locais 31 e 33), habitações 

abandonadas  26, 30, 31, 32, 33 e 34 

Restabelecimento 1A e caminho paralelo 

associado 

1+165 
Atravessamento de um caminho de acesso a uma 

propriedade privada 
Mantém-se em serviço - Traçado em Túnel 

1+275 
Sobreposição de um CM de ligação de Loulé a 

Pedragosa 
Restabelecimento 2 

Final do traçado Sobreposição da EN270 

O projecto em análise insere-se na rotunda 

da referida estrada nacional, não sendo 

pois necessário a criação de quaisquer 

restabelecimentos 
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3.2.9.3. REAVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A implantação de uma via rodoviária gera impactes sobre as comunidades locais a 

diferentes níveis, sendo que a tipologia desses impactes varia com a fase em que o 

projecto se encontra.  

Para a avaliação dos impactes resultantes do Projecto de Execução procurou-se 

identificar quais as principais afectações directas e indirectas do Projecto de 

Execução, em várias vertentes:  

 Habitações e Actividades Económicas/Equipamentos Colectivos 

 Vias existentes 

No que diz respeito a uma avaliação mais detalhada dos impactes diferenciais 

resultantes das alterações de projecto introduzidas no Projecto de Execução, em 

relação à solução de Estudo Prévio, a mesma é desenvolvida capitulo “Análise do 

Estudo Prévio vs Projecto de Execução”. 

Fase de Construção 

As acções associadas à fase de construção são geralmente responsáveis por 

marcadas alterações na qualidade ambiental ao nível das poeiras, vibrações, e 

ruído. Os indivíduos que habitam ou trabalham mais proximamente à obra, bem 

como os estabelecimentos de âmbito económico ou outros equipamentos poderão 

eventualmente vir a ser afectados pelos trabalhos de construção, referindo-se esta 

afectação a: sentimentos de incómodo e formação de atitudes negativas 

resultantes das perturbações da qualidade ambiental percebida ao nível das 

poeiras, vibrações e ruído, induzidas pelas obras bem como pelo transporte de 

materiais para as mesmas; e potenciais prejuízos económicos para as unidades 

económicas estabelecidas na área de estudo, podendo verificar-se uma quebra nos 

índices de procura habituais durante o período de duração das obras. 

Verifica-se a afectação directa de habitações sempre que estas estejam sobrepostas 

pelo traçado, quer por se situarem na área onde a via irá ser implantada ou na área 

de escavação ou aterro adjacente a esta, ou situadas por baixo de um viaduto, o 

que implica em todos os casos a sua expropriação.  
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No presente projecto não se observa a afectação directa de qualquer infra-

estrutura, pelo que se verifica a inexistência de impactes negativos muito 

significativos. 

Em relação aos impactes significativos considera-se que estes ocorrerão para todos 

os indivíduos que habitem a menos de 50 metros do eixo da via, tendo em 

consideração que as actividades quotidianas que aí desempenham poderão ser 

afectadas pelos estímulos indutores de stress que decorrem das actividades de 

construção. Contudo, apesar de se registarem alguns impactes negativos 

relacionados principalmente com o incómodo associado quer ao ruído, quer à 

degradação da qualidade do ar, durante a fase de construção, para as habitações 

mais próximas à via a implementar (ver o quadro que se segue), estes serão 

temporários e circunscritos ao período de duração dos trabalhos, pelo que não 

constituem um factor inviabilizador do projecto em análise. 

Quadro 3.33 – Habitações alvo de potenciais impactes significativos (localizadas a menos de 

50m do eixo da via do Projecto de Execução) 

Ref. Pk aproximado Descrição 

8 0+200 Habitação (H2) com oficina 

12 0+275 Habitação (H1) 

22 0+600 Habitação (H1) 

24 0+625 Habitação (H1) 

27 0+675 Habitação (H0) 

29 0+700 Habitação (H1) 

31 0+785 Habitação (H1) 

38 1+175 Habitação (H1) 

40 1+250 1 Habitação 

46 1+500 Habitação (H0) 

47 1+550 1 Habitações (H1) 

Já a partir dos 50m os impactes serão pouco significativos na medida em que é 

esperada a adaptação dos indivíduos à situação, com base na utilização de 
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estratégias de coping para a situação potencialmente geradora de stresse (ex.: 

estratégias de comparação social com aqueles que habitem mais próximo da via, 

nomeadamente os que estão a menos de 50m). 

No que se refere aos critérios de significância dos impactes decorrentes da 

proximidade à construção de equipamentos colectivos, empresas e 

estabelecimentos, para além do critério da aproximação à obra, é necessário ter em 

conta outros factores, tais como: o tipo de actividade desenvolvida (sujeita a 

interferência com o desempenho e/ou interferência com a procura), o tempo de 

exposição às actividades da obra e o número de pessoas afectadas. 

Assim sendo, no presente projecto apenas são esperados impactes negativos  

pouco significativos para as actividades económicas/equipamentos colectivos 

presentes na área de estudo, tendo em conta a distância considerável à via e o tipo 

de actividade desenvolvida em cada um deles. 

Na fase de construção podem ainda verificar-se constrangimentos na rede viária 

local, não só pelo afluxo de tráfego de veículos pesados e maquinarias associadas 

às obras de construção, como também resultantes directamente de intervenções ou 

cortes nos caminhos existentes, o que poderá constituir um efeito barreira, cuja 

significância poderá ser minimizada mediante a adopção e divulgação antecipada de 

um conjunto de percursos alternativos.  

No quadro seguinte referem-se os caminhos que estarão potencialmente sujeitos a 

maior perturbação durante a fase de construção do projecto em análise, estando a 

significância destas afectações dependente dos trabalhos a efectuar e do tempo de 

perturbação das vias em questão. 

Quadro 3.34 - Principais vias afectadas pela construção do projecto em análise. 

Pk aproximado Função da via que é atravessada 

0+000 Sobreposição da EN396 

0+255 
Atravessamento de um CM de ligação entre a localidade de Barreiras 

Brancas e a cidade de Loulé 
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Pk aproximado Função da via que é atravessada 

0+655 
Atravessamento de um caminho local de ligação de acesso a uma habitação 

(Local 22) e de ligação entre esta e outra habitação (Local 24) 

0+660 Atravessamento de um CM de ligação de Cassima a Barreiras Brancas 

0+700 
Sobreposição de um caminho de acesso aos locais a algumas habitações 

(Locais 31 e 33), habitações abandonadas 26, 30, 31, 32, 33 e 34 

1+165 Atravessamento de um caminho de acesso a uma propriedade privada 

1+275 Sobreposição de um CM de ligação de Loulé a Pedragosa 

Final do traçado Sobreposição da EN270 

Para além destes impactes, nesta fase, são ainda esperados impactes negativos 

significativos decorrentes da expropriação de terrenos agrícolas necessários para a 

edificação da via. Neste sentido, tendo por base a informação do Projecto de 

Expropriações (ver desenho VNL2F-E-020-13-01/02/03 - Planta Parcelar) é possível 

constatar que os casos mais graves se afiguram para os proprietários das parcelas 

2, 3, 5, 8, 11, 12, 25, 27, 30, 32, 33, 39, 40, 42, 45, 48, 51 e 52, cujas parcelas 

sobrantes correspondem a menos de metade da área agrícola dos terrenos. 

Por último, durante o período de construção é ainda esperado a geração de 

emprego que poderá ser absorvido por indivíduos da empresa construtora ou 

subsidiárias, vindos de outros locais, ou por indivíduos residentes na área em 

estudo - impacte positivo ainda que de baixa magnitude e significância dada a 

dimensão do projecto em estudo. 

Fase de Exploração 

A nível local, os impactes esperados nesta fase, diferenciam-se da anterior 

principalmente por serem tendencialmente permanentes.  

Ao nível concelhio e das freguesias afectas ao projecto os impactes esperados nesta 

fase são maioritariamente positivos, na medida em que estas unidades geográficas 

passam a beneficiar de melhorias significativas ao nível das acessibilidades.  

De salientar que a exploração da Variante Norte de Loulé contribuirá claramente para 

o alcance do objectivo específico – completar e melhorar as acessibilidades – do PRO 
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Algarve, como contributo para o desenvolvimento das ligações regionais e das 

intervenções nos aglomerados e centros urbanos.  

A nível local e concelhio, esta via permitirá retirar o tráfego de passagem do interior do 

núcleo urbano de Loulé e possibilitará, simultaneamente, o aumento da acessibilidade 

à zona Norte de Loulé, melhorando deste modo as condições de circulação, com 

consequente redução da sinistralidade e economia de tempo e combustível, o que 

constitui um impacte positivo significativo. Para além disso, o desvio do tráfego de 

passagem do interior da cidade de Loulé contribuirá para o descongestionamento do 

centro urbano e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida. Abrirá 

mais possibilidades para um melhor reordenamento do tráfego no centro urbano, 

numa perspectiva de devolver a cidade aos peões, criando assim novas 

oportunidades de negócio num local considerado mais aprazível. 

Por outro lado, a exploração desta via permite ainda que os veículos que transportam 

resíduos sólidos urbanos para o aterro sanitário de Cortelha, freguesia de Salir, 

localizado a norte da cidade de Loulé, sejam desviados pela periferia da cidade, 

evitando assim a passagem destas substâncias por dentro da cidade - impacte 

positivo e significativo para a população residente. 

Ao nível local, os impactes negativos muito significativos correspondem às 

habitações afectadas directamente na fase de construção, uma vez que diferentes 

estudos apontam para o facto de os impactes negativos ao nível psicossocial se 

manterem pelo menos durante os dois anos seguintes à relocalização (Vanclay, 

2002). Deste modo, apesar das habitações terem deixado de existir nesta fase, os 

impactes mantêm-se sobre os seus proprietários. 

Tal como anteriormente referido, no presente projecto não se verificou nenhuma 

habitação alvo de afectação directa, pelo que não há a registar, ao nível local, 

qualquer impacte negativo muito significativo nesta fase. 

Já no que diz respeito aos impactes negativos significativos, estes resultam 

novamente da proximidade à via (menos de 50m), pelo que se mantêm os mesmos 

da fase de construção, ainda que por motivos diferentes (resultam na sua maioria 

do ruído decorrente da operação do projecto). 
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É aqui apresentado o universo total dos potenciais afectados, ainda que tal possa 

não corresponder a afectações reais, uma vez que estas derivam de um conjunto 

de variáveis psicológicas que poderão contribuir cumulativamente  para a redução 

da intensidade e significância dos impactes.  

Deste modo poderão ser alvo de impactes negativos significativos os seguintes 

casos:  

 1 Habitação com 3 pisos; 

 7 Habitações com 2 pisos; 

 2 Habitações de piso térreo; 

 1 Habitação não especificada. 

Por último, no que se refere às vias afectadas não são previstos quaisquer impactes 

negativos nesta fase tendo em conta que o Projecto de Execução prevê a reposição 

de todos os caminhos afectados, através da implementação de restabelecimentos e 

caminhos paralelos, tendo deste modo sido cumprida a medida requerida pela DIA 

que assegura o acesso a todas as habitações, equipamentos colectivos e unidades 

económicas. Por outro lado, não foi identificada qualquer situação reposta que 

implique um acréscimo significativo da deslocação em termos de distância e/ou de 

tempo. 
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3.2.10. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O desenvolvimento e ordenamento do território assentam no sistema de gestão em 

vigor (Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pelos Decretos-lei n.º 53/2000 de 07 de Abril e 310/2003 de 10 de Dezembro, e 

pelas Leis n.º 58/2005 de 29 de Dezembro e 56/2007 de 31 de Agosto e, Decreto-

Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro (republicação integral), Portaria n.º 

1474/2007 de 16 de Novembro, Portaria n.º 137/2005 de 2 de Fevereiro e Portaria 

n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro) cujos instrumentos, em função do seu âmbito e 

da sua vinculação jurídica, possuem como finalidade planear, ordenar e gerir de 

forma sustentável os espaços que constituem o território nacional.  

Neste ponto pretende-se, então, identificar os modelos de desenvolvimento e 

ordenamento do território consubstanciados nos diferentes instrumentos de gestão 

territorial com carácter regulamentar com relevância na presente análise, 

nomeadamente as Cartas de Ordenamento e Condicionantes dos Planos Municipais 

de Ordenamento do Território.  

O Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve (PROTAL) foi 

inicialmente aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 11/91, de 21 de Março. A 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 126/2001, de 14 de Agosto, determina a 

revisão do PROT – Algarve, sendo que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

102/2007 de 3 de Agosto (Diário da República n.º 149, I Série) aprova a revisão do 

Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve (PROT Algarve) 

(Rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 85-C/2007 de 2 de Outubro e 

Alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2007 de 28 de Dezembro 

– Diário da República n.º 250, II Série). 

Trata-se de um instrumento de ordenamento do território que define a estratégia 

regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível 

nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, 

constituindo o quadro de referência para a elaboração dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território. 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 128 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

O PROT Algarve aplica-se a todo o território da Região do Algarve (NUT II), 

constituída pelos concelhos de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, 

Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, S. Brás de Alportel, Silves, 

Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 

O PROT Algarve estabelece como ambição a afirmação do Algarve como uma região 

dinâmica, competitiva e solidária no contexto da sociedade do conhecimento, 

definindo os seguintes objectivos estratégicos: 

 Qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer; 

 Robustecer e qualificar a economia, promover actividades intensivas em 

conhecimento; 

 Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo; e 

 Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

Entre outros objectivos estratégicos, o novo PROT visa definir estratégias 

adequadas à diversidade territorial que ocorre na região, através de propostas 

diferentes que se adaptem à especificidade dos sítios, das áreas ou dos fenómenos 

emergentes. Assim, deverá a revisão dos PDM introduzir na sua estratégia/ 

proposta, as orientações definidas por este plano de nível superior. 

Na nova Proposta de Plano, no Modelo Territorial (o qual traduz espacialmente as 

opções estratégicas de base territorial, visando orientar a reconfiguração territorial 

e funcional da Região do Algarve), Loulé corresponde à Sub - unidade territorial de 

Loulé / São Brás de Alportel, a qual, centrada na EN124 que liga Loulé a São Brás 

de Alportel, possui uma grande área de policultura em pequena propriedade, com 

bolsas de matos e uma proliferação de usos com predomínio de edificação dispersa 

de alta e média densidade e loteamentos urbanos. Inclui ainda Almancil e a extensa 

faixa de ocupação fragmentada ao longo da EN125, com utilização indiferenciada e 

multiusos, predominando os serviços em unidades de pequena dimensão, bem 

como extensas áreas expostas a sul, com grandes perspectivas visuais sobre o 

mar, e grande procura para a edificação de habitação de segunda residência. 

Já na estruturação do Sistema Urbano, Loulé aparece na hierarquia como um 

centro supra – concelhio (aglomeração urbana principal), cujas funções e 

actividades ultrapassam o território concelhio. 
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O Sistema Urbano proposto considera Faro — Loulé — Olhão como aglomeração 

principal, constituída num raio de cerca de 20 quilómetros a partir de Faro, que 

poderá atingir uma população presente de 200 mil habitantes em 2030. Inclui Faro, 

Loulé e Olhão, podendo abranger outros pólos, designadamente S. Brás de Alportel 

e Almancil e, em complementaridade, Tavira. Com uma forte melhoria das 

acessibilidades, poderá constituir uma aglomeração multipolar de dimensão 

suficiente para atingir os limiares de novas funções urbanas e, sobretudo, gerar 

economias de aglomeração e de transacção, que são a base das novas formas de 

competitividade. 

O Eixo Silves/Loulé/S. Brás de Alportel possui um papel relevante na articulação 

dos espaços e centros do interior com os pólos urbanos do Litoral, em particular 

através da inserção nas duas principais aglomerações urbanas da Região. 

Em termos de Acessibilidade e Logística – Modo Rodoviário – é referido no 

PROTAL que no Plano Rodoviário Nacional 2000 prevêem-se melhorias na rede 

complementar, nomeadamente a conclusão do IC4 (ligação de Sines a Faro) na 

zona do Barlavento algarvio, e do IC27 (ligação de Beja a Castro Marim) no 

Sotavento. Está previsto também o prolongamento da VLA até Lagos, retirando 

assim à EN125 a função de via de atravessamento, passando a assumir uma função 

exclusiva ao nível da distribuição do tráfego junto dos aglomerados urbanos que 

atravessa. No diagnóstico prospectivo, surgem como pontos fracos as deficientes 

ligações rodoviárias ao aeroporto de Faro, as acessibilidades centradas no modo 

rodoviário e não articuladas, a deficiente qualidade de alguns troços da rede viária 

regional e municipal, a sinalização viária e turística deficiente, o elevado nível de 

sinistralidade da EN 125 (segurança), a existência de pontos críticos de 

congestionamento de tráfego.  

Assim, são propostas como linhas de acção a execução dos eixos fundamentais de 

acessibilidade rodoviária do Algarve, a conclusão dos eixos rodoviários longitudinais 

e execução dos eixos transversais, a aplicação de planos de segurança e sinalização 

rodoviária, a melhoria da rede viária regional e municipal, e a melhoria da rede 

viária de acesso às cidades e construção de variantes urbanas. Este conjunto de 

intervenções permitirá a diversificação dos acessos rodoviários ao Algarve.  
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Como o estrangulamento de alguns centros urbanos também constitui 

preocupação, surgem como prioritários projectos de circulares ou variantes: 

Loulé, S. Brás de Alportel, Faro, Olhão, Aljezur, Raposeira, Odiáxere. Estas 

intervenções permitirão efectuar a separação do tráfego fora dos aglomerados 

urbanos, reduzindo-se o tempo entre pólos importantes e melhorando a circulação 

interna. 

No Volume III – Elementos Complementares – Programa de Execução – 

Transportes e Acessibilidades -, a Variante a Loulé aparece representada na lista 

(referente a infra-estruturas rodoviárias) de realizações de iniciativa pública 

concertadas ou contratadas entre a Administração e o sector privado (que deverão 

ser concretizadas durante o prazo de vigência do PROTAL), com grau de prioridade 

1 e prazo de realização a partir de 2007. 

No que respeita a Planos Directores Municipais, a área em estudo é abrangida 

pelo seguidamente enunciado: 

Quadro 3.35 – Planos Directores Municipais 

Concelhos Aprovação e Ratificação dos PDM  

Loulé 

Resolução de Conselho de Ministros 81/95 de 24 de Agosto (DR n.º 195, I Série - B); 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 34/2001 de 30 de Março – suspensão do PDM 

pelo prazo de 1 ano, na área do empreendimento “Parque das Cidades – Parque Urbano 

Intermunicipal de Faro e Loulé, incompatível com a concretização das disposições de 

ambos os PDM; Resolução de Conselho de Ministros n.º 66/2004 de 26 de Maio (DR n.º 

123 I Série - B) - ratifica parcialmente a alteração do Plano Director Municipal de Loulé e 

aprova a alteração de delimitação da Reserva Ecológica Nacional; o Decreto 

Regulamentar n.º 40/2007 de 9 de Abril (Diário da República n.º 69, I Série) - 

Suspende os artigos 42.º, 44.º e 88.º do Regulamento do Plano Director Municipal de 

Loulé, possuindo como único objectivo a concretização do projecto «CONRAD, Palácio de 

Valverde, Resort & Spa, Hotel Apartamento»; a Assembleia Municipal de Loulé aprovou, 

em 28 de Janeiro de 2008, uma alteração por adaptação ao respectivo Plano Director 

Municipal, por incompatibilidade com o PROTAL (Aviso n.º 5374/2008), apresentando 

em Anexo a Republicação do Regulamento do Plano Director Municipal de Loulé – em 

processo de Revisão  
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Constituem objectivos do PDM de Loulé: 

a) Promover o desenvolvimento integrado do concelho, através da distribuição 

racional das actividades, da implementação de infra-estruturas e de 

equipamentos e de uma política de solos que contribua para a resolução das 

carências habitacionais; 

b) Protecção e gestão dos recursos naturais e culturais, com vista à melhoria 

de qualidade de vida das populações; 

c) Valorizar: 

 O turismo, no litoral e no interior do concelho; 

 A indústria transformadora; 

 A agricultura e pescas; 

 As áreas ecológicas mais sensíveis; 

 As áreas urbanas e urbanizáveis; 

d) Garantir um futuro de qualidade para o concelho, através da defesa dos 

interesses dos munícipes e agentes económicos. 

Nos PDM é, habitualmente, reservado um Espaço Canal para as vias existentes e 

previstas, contemplando, por vezes, uma faixa para o alargamento das vias 

(rodoviárias/ferroviárias), classificada como área non aedificandi.  

Verifica-se que existe definido no PDM de Loulé, um Espaço Canal para uma via na 

envolvente de Loulé, embora o traçado em estudo não se integre no espaço canal 

proposto no PDM, com excepção do final do traçado, sensivelmente ao Pk 1+767, 

na ligação à rotunda já existente de Pedragosa. Nesta perspectiva, o facto do 

desenvolvimento da Variante não coincidir totalmente com o Espaço Canal 

reservado para esta infra-estrutura, fará com que os impactes positivos do ponto 

de vista do ordenamento do território fiquem aquém dos desejáveis. Ainda assim, o 

facto da nova via estar prevista pela Autarquia constitui um factor positivo, uma 

vez que integra as intenções de ordenamento do território neste município, 

contribuindo para a melhoria das acessibilidades e para a estruturação do território. 

Na zona de Loulé, a actual EN270 corresponde a um ponto de convergência de 

diversas vias, provenientes quer de sul (CM 1305, EN 125-4, EN 396 / Ligação à VIS), 
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quer de norte (EM 525 e EN 396), e apresenta-se como uma “avenida” que atravessa 

o centro da cidade, com significativos e constantes congestionamentos na circulação 

rodoviária, situação bastante penalizadora para os utentes da via e mesmo para a 

qualidade de vida no núcleo urbano. 

Assim, encontra-se prevista a construção da denominada Variante Norte de Loulé à 

EN270, com o objectivo essencial de retirar o tráfego de passagem do interior do 

núcleo urbano de Loulé e permitir simultaneamente uma melhor acessibilidade à 

zona norte do aglomerado. Algum deste tráfego faz o transporte de resíduos sólidos 

urbanos para o aterro sanitário intermunicipal de Cortelha, freguesia de Salir, 

localizado a norte da cidade de Loulé, sendo positivo o desvio deste tipo de 

transporte do centro da cidade. 

A Variante em análise tem o seu início na rotunda com a EN396 e termina na rotunda 

da Pedragosa, inserindo-se na actual EN270. 

Ao nível de Planos de Pormenor e Planos de Urbanização não se verifica a 

ocorrência destes instrumentos de planeamento na área de implantação do traçado, 

tendo em conta que se encontram inseridos, primordialmente, no perímetro urbano 

de Loulé. Não obstante, o Plano de Urbanização de Loulé situa-se imediatamente a 

sul da zona de implantação da Variante. 

A Região do Algarve apresenta um povoamento e um padrão de desenvolvimento 

económico relativamente assimétricos, concentrando no Litoral Sul - entendido 

como a faixa litoral, entre Lagos e Vila Real de Santo António, acrescida do Barrocal 

- a grande maioria da população residente, do emprego, da geração de riqueza e 

das oportunidades de investimento. A rede urbana tem evoluído para um sistema 

polinucleado, envolto por espaços de povoamento disperso e extensivo ao longo da 

faixa litoral. Em termos de Ordenamento do Território, a área onde se desenvolve o 

traçado da Variante Norte de Loulé à EN270, corresponde a uma vasta zona onde 

predominam os Espaços Agrícolas, pontuados por áreas com ocupação humana, 

embora bastante dispersa, não existindo interferência directa com espaços afectos 

a solo urbano demarcado em sede de PDM (espaço urbano e/ou urbanizável; áreas 

industriais ou turísticas), embora se localizem na área algumas povoações: 

Barreiras Brancas, Campina de Cima e Pedragosa.  
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O aglomerado populacional de maior dimensão, localizado na área de inserção do 

traçado corresponde somente ao de Loulé, verificando-se que este não é afectado 

pela futura implantação da Variante. A povoação de Loulé corresponde, segundo o 

Regulamento do respectivo PDM, a aglomerado Urbano Tipo A, caracterizado pelo 

elevado nível de infra-estruturação e concentração de edificações. 
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3.2.11. CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

A Carta Síntese de Condicionantes (Desenhos RPE-RF.01-PGT-03 e RPE-RF.01-PGT-

04, escalas 1:25000 e 1:2000, respectivamente) demonstra as situações de 

afectação relativas às Condicionantes, Servidões administrativas e Servidões de 

Utilidade Pública da área em estudo. 

Tendo em conta que as condicionantes específicas são estudadas de uma forma 

aprofundada e desenvolvida nos respectivos capítulos (acompanhados pela 

cartografia específica), remete-se para os descritores “Solos, RAN e REN”, 

“Recursos Hídricos” e Geologia e Hidrogeologia” o diagnóstico da situação existente 

e a respectiva reavaliação de impactes referentes à afectação das manchas de RAN, 

Infra-estruturas de abastecimento e, Concessão Mineira de Salgema.  

 

3.2.12. PATRIMÓNIO 

3.2.12.1. DIAGNÓSTICO 

O levantamento toponímico realizado, tendo como base a Carta Militar de 

Portugal à escala 1:25.000, num corredor de 2 km centrado no eixo do troço em 

estudo (folhas n.º 337, 349, 350, 361, 362, 375), a partir do qual se procederá ao 

levantamento de campo, teve como objectivo isolar elementos referentes ao 

ambiente humanizado, que permitisse uma reconstituição mais completa da rede 

de povoamento ao longo dos tempos.  

Esta tarefa carece de densidade cronológica, ou seja, os topónimos inventariados 

reflectem somente o estado actual da toponímia. Apesar de cada topónimo ter uma 

origem no tempo e uma explicação individual para a sua atribuição, no conjunto 

constituem a uma realidade contemporânea (Ferreira e Soares, 1994, p. 99). 

A reconstrução histórica e a correspondência, quer cronológica, quer a uma 

realidade física concreta só poderá ser realizada com o recurso ao trabalho de 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 136 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

campo para confirmação ou infirmação de elementos arqueológicos ou patrimoniais 

associados. 

A análise da Carta Militar de Portugal permitiu a identificação de vários topónimos 

na envolvente da área de implementação do projecto, enquadráveis nas categorias 

do ambiente físico e do ambiente humanizado, agrupados nos quadros seguintes.  

Quadro 3.36 - Toponímia da área de estudo – ambiente físico 

Categorias Topónimo 

Topografia 

Vale de Ungel 

Barrocal das Torres 

Campina de Cima 

 

Quadro 3.37 - Toponímia da área de estudo – ambiente humanizado 

Categorias Sub-categorias Topónimo 

Organização do 

Território 

Quinta do Berrocoso 

Quinta de Betunes 

Betunes 

Campina de Cima 

Pedragosa 

Limites de Propriedade Barreiras Brancas  

Sociedade Sagrado Santa Luzia 

A análise da fisiografia (realizada igualmente com base na Carta Militar de 

Portugal, à escala 1:25 000) folha 597 e 606, foi efectuada para detecção de 

potenciais locais de implantação de povoamento humano. 

Inventário das Ocorrências Patrimoniais 

No essencial, e concluídas as tarefas acima enunciadas, verificou-se que segundo o 

do relatório do EIA elaborado para a Fase de Anteprojecto as ocorrências 

patrimoniais mais próximas dos lanços a beneficiar são: 
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 Poço com engenho (n.º 3); 

 Casa de habitação característica da região (n.º 4); 

 Poço com engenho (n.º 5); 

 Casa de habitação característica da região (nº6) 

 Casa de habitação característica da região (n.º 7); 

Em termos de impactes, o mesmo EIA concluiu sobre a probabilidade de ocorrência 

de impactes negativos directos sobre os sítios nºs 4 e 5 tendo sido proposta a 

realização de sondagens arqueológicas dispersas pela área a afectar pelo talude de 

escavação no lado Nordeste da Rotunda de Santo André. 

Para além deste caso, identificaram-se três situações de relativa proximidade entre 

a área objecto e os sítios cartografados com os nºs 3, 6, e 7. Contudo estes locais 

estão implantados a mais de 200 metros do eixo da via, pelo que não são 

esperados impactes negativos directos sobre estes sítios. 

Para o concelho e a freguesia atravessada pelo projecto de beneficiação em estudo 

em estudo foram identificados vários imóveis classificados/em vias de 

classificação para classificação ao abrigo da legislação nacional:  

Os resultados das pesquisas efectuadas encontram-se descritos no anexo relativo 

ao presente descritor: Anexo VII – Património.  

3.2.12.2. ANÁLISE DE IMPACTES 

A identificação dos impactes foi realizada através do cruzamento da informação de 

âmbito patrimonial com a área de implementação definida para o presente 

projecto, tal como pode ser observado na cartografia à escala 1:25.000 e 1:2 000 

apresentada no final do presente documento. 

Para a avaliação dos impactes considerou-se uma distância de cerca de 200m em 

relação ao eixo das infra-estruturas aqui em estudo (=corredor com 400 m), fora 

da qual se considera que as operações envolvidas na beneficiação/construção não 

afectarão de forma significativa as ocorrências patrimoniais inventariadas. 
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Considera-se igualmente que a mais de 200 m do eixo da via, a actividade humana 

ligada à obra será diminuta. 

Do ponto de vista da metodologia utilizada para a avaliação de impactes sobre o 

património, numa primeira fase foi estabelecida uma hierarquia do interesse ou 

potencial (científico/cultural), tendo em consideração vários parâmetros que 

caracterizam e descrevem os sítios arqueológicos e os outros elementos 

patrimoniais.  

O valor patrimonial pode ser determinado através da análise dos seguintes 

descritores, segundo uma metodologia definida por Pereira e Martins (1995):  

 estado de conservação; 

 potencial científico; 

 raridade do sítio; 

 valor estético; 

 dimensão/monumentalidade; 

 inserção paisagística; 

 significado histórico-cultural; 

 antiguidade; 

 interesse público/classificação ao abrigo da legislação nacional. 

Com base nestes critérios elaborou-se a seguinte escala de valor: 

1. Valor patrimonial Baixo; 

2. Valor patrimonial Médio/Baixo; 

3. Valor patrimonial Médio; 

4. Valor patrimonial Médio/Elevado; 

5. Valor patrimonial Elevado. 

Em segundo lugar procedeu-se à avaliação dos impactes de acordo com os 

seguintes factores: tipo (directo/indirecto), magnitude (elevado/médio/baixo), e 

grau de probabilidade (certo/provável/pouco provável/improvável). Quanto à 
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natureza foram apenas avaliados os impactes negativos uma vez que se considera 

não haver lugar a impactes positivos no presente descritor. 

Fase de Construção e de Exploração 

Estabelecido um quadro de referência para as ocorrências patrimoniais na área de 

incidência do projecto em estudo, neste capítulo identificam-se e discutem-se os 

impactes do projecto sobre o Património (Arqueológico, Arquitectónico e de 

Interesse Etnográfico).  

Durante a fase de construção são passíveis de gerar impactes negativos directos 

sobre o património as seguintes acções: 

 Circulação de maquinaria; 

 Instalação dos estaleiros; 

 Abertura dos acessos à obra; 

 Outros trabalhos associados (desmatações, escavações e terraplanagens). 

Durante a fase de exploração os impactes esperados são essencialmente 

indirectos e encontram-se relacionados com: 

 Situações em que a proximidade da via produzirá alterações do 

enquadramento estético de quintas ou de monumentos de carácter religioso, 

diminuindo o seu valor patrimonial; 

 Compartimentação da paisagem pela passagem da via, com eventual perda 

de acessibilidade de determinadas áreas e pondo em causa funções originais 

e uso qualificado de elementos patrimoniais; 

 Deterioração das construções localizadas nas proximidades da via causada 

pelas emissões produzidas pelos veículos que circulam e pela trepidação. 
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Com base nos critérios referidos na metodologia e da análise da cartografia 

concluiu-se que poderão ocorrer os seguintes impactes negativos directos e 

indirectos: 

Quadro 3.38 - Síntese dos impactes sobre as ocorrências patrimoniais 

Nº Designação 
Valor 

patrimonial 

Caracterização Impacte 

Tipo Magn. Prob. 

1 Ermida de Santa Luzia Elevado I R I 

2 Santa Luzia Média I R I 

3 Poço com Engenho Média/Baixo I M I 

4 Barreiras Brancas 1 Média I M P 

5 Barreiras Brancas 2 Média D E C 

6 Barreiras Brancas 3 Média I R I 

7 Barreiras Brancas 4 Média I R I 

8 Moinho Média I R I 

9 Barreiras Brancas 5 Média I R I 

10 Barreiras Brancas 6 Média D E P 

11 Barreiras Brancas 7 Média I M PP 

12 Barreiras Brancas 8 Média/Baixo I R I 

13 Central de Camionagem Média I R I 

Tipo: I – Indirecto; D – Directo; Magnitude: R – Reduzida; M – Média; E – Elevada; Probabilidade: I 

– Improvável; PP – Pouco Provável; P – Provável; C – Certo 
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3.2.13. PAISAGEM 

3.2.13.1. DIAGNÓSTICO 

A paisagem é um sistema dinâmico, onde os diferentes factores naturais e 

culturais interagem e evoluem em conjunto, determinando e sendo determinado 

pela estrutura global, o que resulta numa configuração particular, nomeadamente o 

relevo, coberto vegetal, uso do solo e povoamento, que lhe confere uma certa 

unidade e à qual corresponde um determinado carácter (Cancela D’ Abreu, 2004). 

A paisagem da região em estudo é constituída por unidades coerentes, definidas 

pela morfologia e organizadas em função da presença humana e das actividades 

económicas. 

Segundo Cancela D’Abreu (2004) a área em estudo insere-se no Grupo V – 

Algarve e na Unidade de Paisagem (UP) 126 – Litoral do Centro Algarvio 

(figura seguinte). 
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Figura 3.8 – Localização do Grupo V (Cancela D’Abreu, 2004) 

No Grupo V destacam-se duas faixas distintas e bem individualizadas com 

desenvolvimento mais ou menos paralelo à linha da costa: 

O Barrocal – encaixado entre a serra algarvia e o litoral, numa faixa de largura 

variável, com um pronunciado ondulado de baixa altitude; 

O Litoral – mais ou menos urbanizado, mas sempre aplanado e relativamente 

estreito. 

O relevo deste conjunto é predominantemente suave, com oscilações altimétricas 

pouco significativas. As elevações que sobressaem são de reduzida expressão. São 

frequentes as formas de relevo onduladas que se articulam com uma base mais 
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aplanada, de nível ligeiramente superior àquele em que se desenvolve a faixa litoral 

(Cancela D’Abreu, 2004). 

A paisagem deste Grupo é tipicamente mediterrânica, resultado do clima, da 

geologia e da presença do Homem. A conjugação destes factores resultou, 

especialmente no Barrocal, numa feição muito particular da agricultura, expressa 

pelos extensos pomares de sequeiro (figueiras, oliveiras, amendoeiras e 

alfarrobeiras), entre os quais se acomoda o cereal e, ainda, pelas hortas e pomares 

de citrinos, que ocorrem essencialmente em torno dos principais aglomerados, onde 

a água era tradicionalmente retirada por noras e encaminhada para os tanques de 

onde se distribuía através de canais e aquedutos que asseguravam a rega (Cancela 

D’Abreu, 2004). 

 

Grupo V – Algarve 

Unidades de Paisagem (UP) 

UP 119 – Ponta de Sagres e Cabo de S. Vicente 

UP 124 – Barlavento Algarvio 

UP 125 – Barrocal Algarvio 

UP 126 – Litoral do Centro Algarvio 

UP 127 – Ria Formosa 

UP 128 -  Foz do Guadiana 

Figura 3.9 – Constituição do Grupo V (Cancela D’Abreu, 2004) 

 

UP 126 – Litoral do Centro Algarvio 

Nesta unidade de paisagem é determinante a presença de espaços edificados, 

concentrados ao longo da faixa contínua, sendo mais densos junto ao mar e mais 

dispersos no sentido do Barrocal. 

A ocupação turística domina grande parte desta unidade, no entanto, um pouco 

mais para o interior, as manchas urbanas alternam com áreas agrícolas muitas 

delas abandonadas. À medida que se avança para Norte a paisagem vai tomando 

uma feição mais rural, apesar de todos os aglomerados apresentarem formas e 
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expressões distintas das que tradicionalmente marcavam a paisagem. Mantêm-se 

algumas áreas agrícolas com um uso diversificado, por vezes com alternância de 

sequeiro e regadio, de que resulta um retalhado mosaico com interesse cromático e 

que contribui para uma relativa integração paisagística dos espaços edificados 

(Cancela D’Abreu, 2004). 

Esta unidade é bastante plana, estabelecendo-se uma forte relação visual com o 

mar só na proximidade da faixa costeira ou a partir de pontos ligeiramente mais 

elevados na transição para o Barrocal. A paisagem surge aqui e ali ainda pontuada 

por árvores como a alfarrobeira, a figueira e a amendoeira que sobreviveram à 

degradação das áreas expectantes em relação ao crescimento urbano (Cancela 

D’Abreu, 2004). 

Relativamente ao Valor Paisagístico esta unidade de paisagem caracteriza-se por 

(Cancela D’Abreu, 2004): 

a)  Fraca identidade, devido à descaracterização da paisagem; 

b)  Os usos presentes, dominados pela actividade turística, não são coerentes 

com as características biofísicas, determinando um claro desequilíbrio 

funcional e ecológico da paisagem; 

c)  “Riqueza biológica” geralmente baixa, circunscrevendo-se a locais muito 

limitados; 

d)  Sensações correspondentes a falta de harmonia e de desconforto causado 

pela desorganização presente. No entanto, mantém-se quase sempre a 

beleza do mar e da linha costeira. 
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Figura 3.10 - Unidade de Paisagem 126 – sem escala (Cancela D’Abreu, 2004) 

 

Traçado em estudo 
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Considerando que a Unidade de Paisagem 126 define e caracteriza a paisagem à 

escala do País, torna-se imperativa uma análise mais detalhada do que a elaborada 

por Cancela D’Abreu. 

Assim, para a caracterização da paisagem da área em estudo procedeu-se à análise 

da morfologia da paisagem, a qual implica a elaboração de diversas cartas cujas 

temáticas se prendem com a hipsometria, fisiografia, declives e exposições. 

Morfologia da paisagem 

A Hipsometria (figura seguinte) foi elaborada sobre a base altimétrica, à escala 

1/2 000, tendo sido definidas nove classes de altimetria entre 202 e 270 metros, 

correspondendo cada um deles a um intervalo de 8 metros. 

Da interpretação desta constata-se grande diversidade altimétrica verificando-se a 

alternância entre cumeadas ou festos (zonas altas) e talvegues ou linhas de água 

(zonas baixas). É, no entanto possível diferenciar três situações altimétricas 

associadas a circunstâncias morfológicas específicas, os Vales, as Vertentes e os 

Cabeços. 

As situações de Vale reúnem as cotas mais baixas, na ordem dos 202 - 210 metros, 

sendo conotadas com a presença e acumulação de água. Nas Vertentes as cotas 

variam entre os 210 e os 262 metros e correspondem a situações de lavagem pelas 

águas da chuva e pelo microclima temperado. Finalmente, os Cabeços 

desenvolvem-se até cotas que rondam os 262 - 270 metros. 

O traçado em estudo desenvolve-se preferencialmente em situação de vale do início 

do traçado (entre o pk 0+000 a o 0+600) e vertente nos restantes troços. 
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Figura 3.11 – Hipsometria da área de implantação da Variante Norte a Loulé à EN270 
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A Carta de Declives (figura seguinte) foi elaborada sobre a base altimétrica, à 

escala 1/2 000, tendo sido definidas seis classes de declive. Da sua análise 

constata-se a predominância de declives: 

 Muito suaves, inferiores a 3%, entre os pk 0+000 e o 0+600; 

 Muito suaves (0 – 3%), suaves (3 – 8%) a moderados (8 – 12%), entre o 

pk 0+600 e o 1+500; 

 Suaves (3 – 8%), moderados (8 – 12%) a movimentados (13 – 16% e 16 – 

25%), do pk 1+500 até ao final do traçado. 

Assim, o relevo na área em estudo é ondulado a ligeiramente movimentado. 
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Figura 3.12 – Declives verificados na área de implantação da Variante Norte a Loulé à EN270 
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A Carta de Exposições (figura seguinte) foi elaborada sobre a base altimétrica, à 

escala 1/2 000, considerando os quatro quadrantes, e intermédios, bem como as 

áreas sem exposição (planura). 

Esta carta permite distinguir, relativamente à insolação, as várias zonas da área em 

estudo. A importância desta carta prende-se com o facto das diferentes exposições 

ao sol gerarem microclimas distintos, determinantes no conforto bioclimático e na 

natureza da vegetação espontânea ou das culturas instaladas. Deste modo, a sua 

elaboração contribui para a determinação dos locais mais ou menos confortáveis, 

sendo os indivíduos influenciados por estes provocando sensações de bem ou mau 

estar. 

Na área em estudo as exposições com mais expressão são a Sul, Sudoeste e Oeste. 

Considerando que as vertentes expostas a Sul recebem maior quantidade de 

radiação ao longo do ano, as expostas a Norte não recebem praticamente radiação, 

e que as expostas a Oeste e Este se situam entre as anteriores, conclui-se que na 

área em estudo predominam as situações ecológicas favoráveis traduzindo-se num 

conforto bioclimático benéfico. 
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Figura 3.13 – Exposições verificadas na área de implantação da Variante Norte a Loulé à EN270 
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3.2.13.2. ANÁLISE DE IMPACTES 

Para a avaliação da magnitude dos impactes resultantes dos movimentos de terra 

utilizou-se uma escala de valorização das obras a efectuar (FABOS, 1977) em 

função das características das mesmas (quadro seguinte). 

Quadro 3.39 – Escala de valorização das obras a efectuar (FABOS, 1977) 

Obras Valorização 
Magnitude 

do Impacte 

Aterros/escavações com altura até 3m 
1 Baixa 

Aterros/escavações com altura entre 3-7 m com extensão até 200 m 

Aterros com altura entre 3-7 m com extensão entre 200-400 m 

2 Média 
Escavação com altura entre 3 e 7m numa extensão superior a 200m 

Escavação com altura superior a 7m numa extensão inferior a 200m 

Viaduto 

Aterros entre 3-7 m numa extensão superior a 400m 

3 Elevada 
Aterros com altura superior a 7m 

Escavação com altura superior a 7m, numa extensão superior a 200m 

Nó 

A significância do impacte visual determinou-se conjugando a magnitude do 

impacte e a sensibilidade da paisagem - avaliada em função da qualidade visual e 

capacidade de absorção visual da paisagem (quadro seguinte). 
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Quadro 3.40 – Critérios de definição da Sensibilidade da Paisagem 

Qualidade da 

paisagem 

Absorção visual 

Elevada Média Baixa 

Elevada Elevada Média Baixa 

Média Muito elevada Média Baixa 

Baixa Muito elevada Elevada Média 

A avaliação da significância do impacte visual na paisagem faz-se assim pelo 

cruzamento da Sensibilidade da Paisagem com a Magnitude do Impacte segundo os 

critérios apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 3.41 – Critérios de avaliação da Significância do Impacte na Paisagem 

Sensibilidade da  

paisagem 

Magnitude 

do impacte 

Muito 

Elevada 
Elevada Média Baixa 

Elevada Muito elevada Elevada Elevada Média 

Média Elevada Média Média Baixa 

Baixa Elevada Média Baixa Baixa 

Considerando os movimentos de terra necessários, apresentam-se nos quadros 

seguintes os impactes visuais gerados pela construção da Variante Norte de Loulé à 

EN270 para as fases de Projecto de Execução e Estudo Prévio. 

As movimentações de terras apresentam predominantemente impactes de baixa 

magnitude e baixa significância. Considera-se que as áreas onde o impacte é mais 

significativo, tendo em conta as características da paisagem atravessada e as 

opções de construção, são as descriminadas a seguir. 

 Zonas de média sensibilidade e onde as opções de construção apresentam 

um impacte visual de elevada magnitude, como sejam: 
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o do pK 1+282 ao 1+733 (Projecto de Execução – Plena via), em 

escavação, com extensão de 451 metros e altura máxima ao eixo de 

9,7 metros; 

o do pK 0+012 ao 0+356 (Projecto de Execução – Restabelecimento 

2), em aterro, com extensão de 344 metros e altura máxima ao eixo 

de 7,9 metros; 

o do pK 0+000 – 0+063 (Projecto Execução – Serventia 1), em aterro, 

com extensão de 63 metros e altura máxima ao eixo de 7,8 metros; 
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Quadro 3.42 - Impactes gerados pela via ao nível dos movimentos de terra (Projecto de Execução) 

pK inicial e final 
Tipo de 

Ocorrência 
Ext. (m) 

Altura Máxima 

ao Eixo (m) 

Magnitude 

do Impacte 

Qualidade 

Visual 

Capacidade 

de Absorção 

Sensibilidade 

da Paisagem 

Significância 

do Impacte 

Plena Via 

0+000 – 0+858 Escavação 858 6,4 Média Baixa Baixa Média Média 

0+858 – 1+022 Aterro 164 3,3 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

1+022 – 1+127 Túnel 105 - - - - - - 

1+127 – 1+282 Aterro 155 1,8 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

1+282 – 1+733 Escavação 451 9,7 Elevada Baixa Baixa Média Elevada 

1+733 – 1+766 Aterro 33 <0,5 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

Rest. 1A 

0+000 – 0+010 Escavação 10 <0,5 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

0+010 – 0+020 Aterro 10 <0,5 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

0+020 – 0+149 Escavação 129 0,6 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

Rest. 2 
0+000 – 0+012 Escavação 12 <0,5 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

0+012 – 0+356 Aterro 344 7,9 Elevada Baixa Baixa Média Elevada 

Serv. 1 0+000 – 0+063 Aterro 63 7,8 Elevada Baixa Baixa Média Elevada 

Serv. 2 
0+000 – 0+048 Escavação 48 1,7 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

0+048 – 0+089 Aterro 41 0,6 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 
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3.3. ANÁLISE ESTUDO PRÉVIO VS PROJECTO DE 

EXECUÇÃO 

Neste capítulo pretende-se descrever, analisar e justificar, as principais alterações 

de geometria de traçado, que foram introduzidas ao projecto nesta fase e que não 

se encontravam contempladas no projecto apresentado na fase de Estudo Prévio 

(EIA). 

Note-se que todas as alterações realizadas se encontram dentro do corredor 

aprovado na DIA, tendo-se sobretudo tentado nesta fase, enquadrar melhor no 

terreno a solução aprovada, em função das recomendações expressas na DIA, no 

Parecer da Comissão de Avaliação e na Consulta Pública, atendendo às solicitações 

de entidades envolvidas no processo e ainda em virtude de nesta fase de Projecto 

de Base se dispor de melhor informação sobre o terreno. 

Seguidamente descrevem-se pormenorizadamente as várias alterações ao projecto 

efectuadas. A cartografia das alterações descritas (desenho RPE-RF.00-DPJ-02), 

com a sobreposição dos traçados do Estudo Prévio e do Projecto de Execução é 

apresentada no Anexo correspondente às Peças Desenhadas. 

Ressalva-se que, no que concerne à ocupação de áreas, é expectável que o 

Projecto de Execução ocupe uma área maior que o traçado em fase de Estudo 

Prévio, uma vez que os projectos têm conceitos distintos, a escalas de 

desenvolvimentos distintas, sendo que o Projecto de Execução já contempla a 

totalidade dos pormenores de execução, fundamentalmente no que concerne a 

restabelecimentos, caminhos paralelos e uma melhor definição dos taludes de 

aterro e escavação. 

Seguidamente é apresentada uma análise, por descritor ambiental, dos impactes 

gerados particularmente nas zonas em que se verificaram alterações de traçado do 

Estudo Prévio para o Projecto de Execução.  

Alteração 1 – Ripagem do Traçado para Norte entre o km 0+000 e 0+300. A 

necessidade de ser garantido o restabelecimento da via existente ao Km 0+260 
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(introdução do Restabelecimento 1, o qual estabelece a ligação entre a localidade 

de Barreiras Brancas e a Cidade de Loulé) e tendo em atenção que tal situação 

impôs uma subida significativa da rasante, o traçado teve de ser deslocado para 

Norte de modo a evitar que os taludes de aterro se aproximassem 

significativamente das construções existentes cerca do Km 0+200. 

Alteração 2 – Ripagem do Traçado para Sul entre o km 0+300 e 0+688. Esta 

alteração do traçado resulta como uma consequência da alteração anterior e ainda 

pela necessidade de o afastar de um poço existente cerca do Km 0+375. É ainda de 

referir que, mesmo com esta alteração, e pela necessidade da construção de um 

caminho paralelo para ser garantido o acesso a todas as parcelas, ficará afectado 

um depósito de água particular.  

Alteração 3 – Alteração da Configuração e Localização do Restabelecimento 1A 

Alteração 4 – Redução dos Taludes de Aterro (em largura) entre o km 0+688 e 

0+825. A justificação para a ocorrência das Alterações 3 e 4 está associada sendo a 

primeira situação uma consequência da segunda situação. Assim, a existência de 

uma construção localizada muito próximo do traçado com a fachada principal virada 

para Sul e tendo desse lado o acesso à garagem, impôs a necessidade de se 

construir uma estrutura de suporte entre o Km 0+750 e o Km 0+800 com a menor 

altura possível de modo a reduzir ao máximo a área a expropriar do respectivo 

logradouro. Tal facto obrigou à descida da rasante nesta zona, o que condicionou 

também o restabelecimento previsto no Estudo Prévio, localizando-o alguns metros 

mais a poente onde o aterro possuía uma altura adequada.  

Alteração 5 - Substituição de Aterro por Escavação entre o Km 0+825 e o Km 

1+022 

Alteração 6 - Introdução do Túnel entre o Km 1+022 e o Km 1+127 

Alteração 7 - Aumento dos Taludes de Escavação como consequência da 

Introdução do Túnel entre o Km 1+127 e o Km 1+165 

Alteração 8 - Redução dos Taludes de Aterro entre o Km 1+205 e o Km 1+275 
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Alteração 9 - Alteração da localização e configuração do Restabelecimento 2 

Também neste caso a justificação para a ocorrência das alterações 5,6,7,8 e 9 está 

associada e são consequência umas das outras. Assim, a alteração principal surge 

pelo facto de a rasante definida na fase de Estudo Prévio prever o a execução do 

Restabelecimento 2 com uma passagem inferior o que tornaria inviável o 

restabelecimento desta via pelas inclinações longitudinais muito gravosas que 

seriam necessárias, com riscos importantes para os utentes. É de referir que para 

se manter o solução definida na fase de Estudo Prévio, melhorando as 

características geométricas do Restabelecimento 2 obrigaria a uma subida da 

rasante o que imporia na parte final do traçado um trainel com uma inclinação 

superior à estabelecida nas normas de traçado para a velocidade base prevista. 

Assim optou-se por um restabelecimento com recurso a uma Passagem Superior o 

que impôs uma descida da rasante com a consequente redução dos aterros e 

aumento das escavações. 

É de referir ainda que a variante Norte de Loulé irá proceder ao corte, 

sensivelmente a meio, de uma propriedade, pela criação de grandes taludes de 

escavação em face das alterações anteriormente referidas, pelo que, para limitar 

essas alterações e reduzir os volumes de escavação sobrantes a colocar a 

vazadouro se optou pela construção de um túnel a céu aberto procedendo-se à sua 

posterior cobertura e modelação de área afectada.  

A necessidade de se garantirem características geométricas adequadas do 

Restabelecimento 2 houve necessidade de se aumentar o seu desenvolvimento em 

perfil longitudinal pelo que o seu traçado em planta também foi alterado. 

Alteração 10 - Introdução das Serventias 1 e 2. Estas duas serventias foram 

criadas com vista ao restabelecimento de caminhos de acesso a propriedades que 

ficariam cortados com as alterações do traçado em planta e perfil longitudinal do 

Restabelecimento 2. 

Alteração 11 - Ligeiro Aumento dos Taludes de Escavação entre o Km 1+275 e o 

Km 1+767. O aumento muito ligeiro da escavação (que de forma alguma pode ser 

considerado significativo) decorre do acerto da rasante efectuado na chegada à 

rotunda uma vez que a variação de 0% para 6% definida do Estudo Prévio não 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 168 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

pode ser considerada na fase de Projecto de Execução sendo admissível em pontos 

de circulação a velocidade muito reduzida apenas uma variação máxima de 5%. Tal 

facto contribuiu para uma ligeira descida das cotas do trainel antecedente.  
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3.3.1. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

Para a realização da análise comparativa do traçado do Estudo Prévio com o 

traçado apresentado em Fase de Projecto de Execução, no âmbito do descritor 

geologia e hidrogeologia, foram consideradas as dimensões dos taludes de 

escavação e de aterro previstos e a afectação de pontos de água, tendo por base o 

levantamento apresentado no Anexo II - Hidrogeologia. 

Analisam-se de seguida as alterações susceptíveis de provocar impactes ao nível 

deste descritor. 

Alteração 1 - A ripagem do traçado para Norte, entre o Km 0+000 e o Km 0+300, 

aproximadamente, implicou a subida da rasante, com um aumento da altura 

máxima ao eixo do aterro, de 3,2m no traçado do Estudo Prévio para 7m no 

traçado do Projecto de Execução. Apesar de se verificar o aumento na altura 

máxima ao eixo, esta alteração não é significativa em termos de impactes na 

geologia e geomorfologia, mantendo-se impactes negativos de baixa magnitude e 

de baixa significância. 

Relativamente aos impactes nos pontos de água, a ripagem do traçado permitiu o 

afastamento dos taludes de aterro da captação identificada com a referência 4 

(Furo), podendo ser considerada uma alteração positiva a este nível. Não se prevê 

que a construção deste aterro venha a interferir com a produtividade das captações 

localizadas na proximidade e em utilização (Furos Ref.4 e Ref.5).   

Alteração 2 - Esta alteração, a qual é consequência da alteração anterior, implica 

tal como a anterior um ligeiro aumento da altura máxima ao eixo do aterro. No 

entanto esta alteração não é significativa em termos de impactes na geologia e 

geomorfologia, mantendo-se impactes negativos de baixa magnitude e de baixa 

significância na geologia e geomorfologia da área afectada. 

A ripagem do traçado para Sul, permitiu evitar a afectação do furo identificado com 

a referência 7, localizado próximo do Km 0+375, mantendo-se no entanto a 

afectação do Depósito identificado com a referência 8 ao mesmo Km. Salienta-se 

contudo que o referido depósito não é actualmente utilizado, constituindo esta 

afectação um impacte negativo, de baixa a média significância. 
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Por outro lado esta ripagem implicou a aproximação dos taludes de aterro à 

captação identificada com a referência 12 (localizada a cerca de 5m do talude de 

aterro ao Km 0+575, aproximadamente, sem que seja no entanto directamente 

afectada. 

Não se prevê que a construção deste aterro venha a interferir com a produtividade 

dos furos localizados na envolvente (Ref.7, Ref.11 e Ref.12).   

Alteração 4 - A redução da largura dos taludes de aterro vai implicar a redução da 

área ocupada pela via nesta zona e também uma ligeira redução da altura do aterro 

ao eixo. Esta redução, neste sector, de cerca de 6,6m em fase de Estudo Prévio 

para cerca de 5m, em fase de Projecto de Execução, não é significativa em termos 

de impactes na geologia e geomorfologia, mantendo-se impactes negativos de 

baixa magnitude e de baixa significância na geologia e geomorfologia da área 

afectada. 

Esta alteração vai permitir evitar a afectação de uma captação (Furo identificado 

com a Ref. 14), na proximidade do pK 0+758, utilizada para uso doméstico e 

agrícola, traduzindo-se assim numa alteração positiva. Não se prevê qualquer 

interferência com os níveis de água nesta zona ou com a produtividade do referido 

Furo. 

Alteração 5 - A substituição de aterro por escavação, entre o Km 0+825 e o Km 

1+022, não é significativa em termos de impactes na geologia e geomorfologia, 

mantendo-se as reduzidas alturas máximas ao eixo (cerca de 5,6m no caso do 

aterro em Fase de Estudo Prévio e 6,4 no caso da escavação em Fase de Projecto 

de Execução) e os impactes negativos de baixa magnitude e de baixa significância 

na geologia e geomorfologia da área afectada. 

Esta alteração não é significativa em termos de impactes na hidrogeologia, não se 

prevendo a intercepção de níveis de água. 

Alteração 6 - A construção do falso túnel, entre o Km 1+022 e o Km 1+127, 

aproximadamente, em alternativa à escavação prevista em Fase de estudo Prévio, 

permite minimizar os impactes na geomorfologia local. 
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Esta alteração não é significativa em termos de impactes na hidrogeologia, não se 

prevendo a afectação directa de qualquer captação de água nem a interferência de 

níveis de água. 

Alteração 7 - O aumento da largura e altura máxima ao eixo dos taludes de 

escavação de escavação é muito reduzido não sendo significativo em termos de 

impactes na geologia e geomorfologia. Deste modo, mantêm-se impactes negativos 

de baixa magnitude e de baixa significância na geologia e geomorfologia da área 

afectada. 

Esta alteração não é significativa em termos de impactes na hidrogeologia, não se 

prevendo a afectação directa de qualquer captação de água nem a interferência de 

níveis de água. 

Alteração 8 - Esta alteração vai traduzir-se numa ligeira redução da área ocupada 

pelos taludes de aterro e na redução da altura máxima do aterro ao eixo. Esta 

redução, de cerca de 4,9m em fase de Estudo Prévio para cerca de 1,8m, em fase 

de Projecto de Execução, não é significativa em termos de impactes na geologia e 

geomorfologia, mantendo-se impactes negativos de baixa magnitude e de baixa 

significância na geologia e geomorfologia da área afectada. 

Esta alteração não é significativa em termos de impactes na hidrogeologia, não se 

prevendo a afectação directa de qualquer captação de água nem a interferência de 

níveis de água. 

Alteração 9 - A alteração da localização e configuração do Restabelecimento 2, vai 

implicar a aproximação do mesmo à captação identificada com a referência 17, 

localizada a cerca de 3m do talude de escavação ao Km 0+025 do 

Restabelecimento. Apesar da proximidade da escavação a esta captação, não se 

prevê qualquer interferência com a produtividade da mesma uma vez que se trata 

de um furo e que a escavação apresenta uma altura inferior a 1m. 

Alteração 11 - Esta alteração vai traduzir-se num ligeiro aumento da área 

ocupada pelos taludes e da altura máxima da escavação ao eixo. Este aumento, de 

cerca de 7,6m em fase de Estudo Prévio para cerca de 9,6m, em fase de Projecto 

de Execução, não é significativo em termos de impactes na geologia e 
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geomorfologia, mantendo-se impactes negativos de baixa magnitude e de baixa 

significância na geologia e geomorfologia da área afectada. 

No que diz respeito à afectação de pontos de água, não há diferenças entre os dois 

traçados, mantendo-se a afectação directa de um furo e de um tanque 

(identificados com as referências 21 e 22). 

Face á altura máxima ao eixo desta escavação (inferior a 10m) e ao facto de não 

ter sido detectado o nível de água nas sondagens realizadas nesta zona, com 

profundidades a variar entre os 13 e os 15m, não se prevê alterações na 

produtividade dos furos, localizados na envolvente, os quais captam água a maior 

profundidade. 
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3.3.2. RAN E REN 

Da comparação do traçado em fase de Estudo Prévio com o traçado do Projecto de 

Execução, verificam-se em termos da afectação de RAN, as situações seguidamente 

descritas decorrentes da construção da Variante Norte Loulé. 

Complementarmente refira-se que apenas serão mencionadas as alterações com 

relevância para este descritor. 

Alteração 1, 2, 3, 4, 5 e 11 - Relativamente as áreas classificadas da Reserva 

Agrícola Nacional, verifica-se que estas alterações ocorrem em zonas em que o 

traçado se desenvolve em áreas agricultadas. Assim, tendo em consideração as 

alterações a efectuar: introdução do Restabelecimento 1, construção de um 

caminho paralelo e alteração da configuração e localização do restabelecimento 1A, 

considera-se que as alterações previstas irão preconizar um aumento das áreas de 

RAN afectadas pelo projecto (nomeadamente na zona de Barreiras Brancas em que 

se verifica a existência de pomares de citrinos e de sequeiros).  
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3.3.3. USO ACTUAL DO SOLO 

Por forma a actualizar a cartografia produzida durante a fase de Estudo Prévio e a 

adaptá-la à escala de Projecto de Execução, foi elaborada uma Carta de Uso Actual 

do Solo (desenho RPE-RF.00-UAS-01), à escala de projecto de execução, tendo por 

base a análise dos ortofotomapas da área de implementação do projecto, bem 

como a confirmação das classes no local. 

Da comparação do traçado em Estudo Prévio com o traçado agora apresentado, 

verifica-se a existência de algumas situações mais importantes no que concerne ao 

Uso do Solo, alterações de traçado realizadas. Para a avaliação das diferentes 

afectações identificadas utilizou-se uma escala valorativa das ocupações presentes, 

em que as classes mais importantes correspondem a classes de ocupação humana 

(Uso urbano), seguindo-se as classes agrícolas (Culturas anuais, Pomares de 

citrinos, Pomares de sequeiro). Em termos de importância seguem-se as classes 

não exploradas (Azinhal, Matos e zonas sem vegetação). 

Alteração 1 – Esta alteração ao traçado em fase de Estudo Prévio prende-se com a 

necessidade de garantir o restabelecimento da via cruzada ao pK 0+260. 

Considerando que esta situação impõe uma subida significativa da rasante, de 

modo a afastar-se das construções presentes, o traçado foi deslocado para Norte. 

O quadro seguinte indica as diferenças de afectação entre ambos os projectos no 

que concerne a esta alteração: 

Quadro 3.43 – Alteração 1 

Classe de Uso do Solo 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

Culturas anuais/pastagens 2 115,36 2 191,06 -75,70 

Estrada 535,87 350,20 +185,67 

Pomares de citrinos 4 674,80 2 555,27 +2 119,53 

Pomares de sequeiro 760,97 319,56 +441,41 
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Classe de Uso do Solo 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

Vegetação rasteira/sem vegetação 1 922,17 1 576,84 +345,33 

Total 10 009,17 6 992,93 +3 016,24 

A necessidade do afastamento da via da zona habitacional existente e de garantir o 

restabelecimento da via atravessada implica uma maior intervenção em termos de 

área total afectada (mais cerca de 3 000 m2 de área intervencionada). No que 

concerne a este descritor, o aumento da área afectada de Pomares de sequeiro e 

de Pomares de citrinos bem como o aumento global de área a intervencionar em 

função desta alteração implica que o Projecto de Execução seja menos favorável 

que o Estudo Prévio. 

Alteração 2 – Esta alteração ao traçado em fase de Estudo Prévio resulta da 

necessidade de afastamento do traçado de um poço junto ao pk 0+375, sendo 

igualmente consequência da alteração anterior. 

O quadro seguinte indica as diferenças de afectação entre ambos os projectos no 

que concerne a esta alteração: 

Quadro 3.44 – Alteração 2 

Classe de Uso do Solo 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

Azinhal 1 900,47 2 162,39 -261,92 

Culturas anuais/pastagens 3 000,60 2 436,82 +563,78 

Estrada 155,29 271,59 -116,3 

Pomares de citrinos 466,58 593,88 -127,3 

Pomares de sequeiro 8 834,94 7 398,70 +1 436,24 

Total 14 357,88 12 863,38 +1 494,5 
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No que concerne a este descritor, verifica-se um aumento de cerca 1 500 m2 na 

área total a intervencionar. O aumento da área afectada de Pomares de sequeiro 

bem como o aumento global de área a intervencionar em função desta alteração 

implica que o Projecto de Execução seja marginalmente menos favorável que o 

Estudo Prévio, visto que é reduzida a intervenção em Pomares e citrinos. 

Alterações 3 e 4 – estas alterações consistem na mudança de configuração e 

localização do Restabelecimento 1A e na redução dos taludes de aterro (largura) 

entre o pK 0+688 e 0+825, sendo a alteração 3 (restabelecimento) consequência 

da alteração 4. Esta prende-se com o facto de o traçado se desenvolver muito 

próximo de uma habitação com a fachada principal virada a Sul e com o acesso à 

garagem do mesmo lado, o que implicou a implementação de um muro de suporte 

de modo a minimizar a área a explorar e diminuir o efeito barreira, facto que, por 

sua vez, implica a redução da rasante nesta zona o que condiciona a relocalização 

do restabelecimento mais a poente do local original proposto. 

O quadro seguinte indica as diferenças de afectação entre ambos os projectos no 

que concerne a estas alterações: 

Quadro 3.45 – Alteração 3 e 4 

Classe de Uso do Solo 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

Alteração 3 

Azinhal 634,69 85,55 +549,14 

Culturas anuais/pastagens 187,94 63,53 +124,41 

Estrada 168,61 69,72 +98,89 

Pomares de citrinos 357,74 0,00 +357,74 

Pomares de sequeiro 2 387,71 0,00 +2 387,71 

Total 3 736,69 218,80 +3 517,89 

Alteração 4 

Azinhal 26,33 26,15 -0,18 
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Classe de Uso do Solo 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

Culturas anuais/pastagens 1 262,20 1 575,95 -313,75 

Estrada 268,35 336,35 -68,00 

Matos 0,00 29,13 -29,13 

Pomares de sequeiro 1 695,86 2 901,77 -1 205,91 

Total 3 252,74 4 869,35 -1 616,97 

No que concerne ao descritor Uso Actual do Solo verifica-se uma redução de cerca 

1 600 m2 na área total a intervencionar no que concerne à Alteração 4, reduzindo-

se a intervenção directa em todas as classes atravessadas. A reformulação do 

restabelecimento 1A em função dos motivos acima referidos traduz-se no aumento 

em cerca de 3 500 m2 da área total a intervencionar, sendo particularmente 

substancial o aumento de intervenção em Pomares de sequeiro e. Assim sendo, a 

Alteração 3 é menos favorável do que em fase de Estudo Prévio, enquanto que a 

Alteração 4 é mais favorável que em fase de Estudo Prévio. 

Alterações 5, 6, 7, 8 e 9 e 10- As alterações 5,6,7,8 e 9 estão associadas, sendo 

consequência umas das outras. A principal alteração surge pelo facto de a rasante 

definida na fase de Estudo Prévio prever a execução do Restabelecimento 2 com 

uma passagem inferior, inviabilizando o restabelecimento desta via pelas 

inclinações longitudinais muito acentuadas que seriam necessárias, diminuindo a 

segurança rodoviária deste. Esta alteração traduz-se na redução de aterros e 

aumento de escavações, à inclusão de um túnel e à introdução de serventias. 
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O quadro seguinte indica as diferenças de afectação entre ambos os projectos no 

que concerne a estas alterações: 

Quadro 3.46 – Alteração 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

Classe de Uso do Solo 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

Alteração 5 

Azinhal 411,13 75,35 +335,78 

Charcas 417,70 203,38 +214,32 

Matos 768,59 652,13 +116,46 

Pomares de sequeiro 4 807,59 4 542,13 +265,46 

Total 6 405,01 5 445,99 +932,02 

Alteração 6* 

Azinhal 99,27 158,24 -58,97 

Estrada 21,13 227,72 -206,59 

Matos 0,00 203,67 -203.67 

Pomares de sequeiro 1 180,10 3 451,30 -2 271,2 

Total 1 300,50 4 040,93 -2 740,43 

Alteração 7 

Culturas anuais/pastagens 350,20 257,05 +93,15 

Pomares de sequeiro 824,61 539,14 +285,47 

Total 1 174,81 796,19 +378,62 

Alteração 8 

Culturas anuais/pastagens 897,09 832,05 +65,04 

Matos 35,45 45,77 -10,32 

Total 932,54 877,82 +54,72 

Alteração 9 

Culturas anuais/pastagens 2 238,23 289,24 +1 948,99 
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Classe de Uso do Solo 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

Estrada 759,63 253,90 +505,73 

Matos 564,75 57,28 +507,47 

Pomares de sequeiro 3 725,21 583,86 +3 141,35 

Vegetação rasteira/sem vegetação 267,15 0,00 +267,15 

Total 7 554,97 954,28 +6 600,69 

Alteração 10 

Culturas anuais/pastagens 130,44 0,00 +130,44 

Estrada 313,26 0,00 +313,26 

Matos 474,00 0,00 +474,00 

Pomares de sequeiro 1 029,51 0,00 +1 029,51 

Total 1 947,21 0,00 +1 947,21 

* - Não foi contabilizado o túnel propriamente dito 

No que concerne a este descritor, as alterações de cota de desenvolvimento do 

projecto rodoviário são a principal alteração entre os dois projectos, resultando no 

aumento significativo da área total ocupada pela via. De facto, com excepção da 

Alteração 6 e da Alteração 8, todas as restantes apresentam uma maior afectação 

das classes de uso do solo presentes. Salienta-se que no caso da Alteração 6 

ocorrem impactes negativos derivados da forma de construção do túnel sendo 

estes, ao contrário das restantes áreas afectadas, considerados temporários e 

reversíveis em função da recuperação e modelação da área afectada. 

Como pode ser observado no quadro anterior, a Alteração 5 implica o aumento da 

área global afectada, o que se reflecte no aumento das afectações directas sobre as 

classes mais importantes, sendo menos favorável que o traçado em fase de Estudo 

Prévio. Este facto também se verifica nos casos da Alteração 7 e Alteração 9, sendo 

nesta última um aumento muito significativo. 

No que diz respeito à Alteração 6, apesar de durante a fase de construção se 

verificar a afectação directa das classes de uso do solo presentes, a recuperação e 
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modelação da área implica a mudança de duração temporal dos impactes, passando 

de permanentes a temporários. Assim sendo, o traçado em Projecto de Execução é 

mais favorável que o traçado em fase de Estudo Prévio. 

Em virtude da reduzida diferença de áreas afectadas, considera-se que no caso da 

Alteração 8 ambos os traçados são equivalentes. 

Alteração 11 – consiste no ligeiro aumento dos taludes de escavação entre o pK 

1+275 e o pK 1+767. 

O quadro seguinte indica as diferenças de afectação entre ambos os projectos no 

que concerne a esta alteração: 

Quadro 3.47 – Alteração 11 

Classe de Uso do Solo 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

Azinhal 131,03 0,00 +131,03 

Culturas anuais/pastagens 86,87 93,98 -7,11 

Estrada 504,36 124,28 +380,08 

Matos 1 460,47 1 369,58 +90,89 

Pomares de sequeiro 21 944,88 19 420,02 +2 524,86 

Total 24 127,61 21 007,86 +3 119,75 

Esta alteração implica um aumento da área directamente afectada de cerca 3 100 

m2, aumentando a área afectada de classes mais importantes como sejam os 

pomares de sequeiro, não sendo, todavia, diferenças muito significativas. No 

entanto, considerando o valor das classes em causa, o traçado em fase de Projecto 

de Execução é menos favorável que em fase de Estudo Prévio. 
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3.3.4. RECURSOS HÍDRICOS 

Para a avaliação dos impactes resultantes do Projecto de Execução serão 

considerados os atravessamentos das linhas de água e a afectação de infra-

estruturas de abastecimento e saneamento. Assim, é seguidamente apresentado 

um enquadramento hidrológico e uma breve caracterização do que é afectado pelo 

projecto em análise. 

Complementarmente refira-se que se encontra presente no Anexo III – Recursos 

Hídricos uma análise mais detalhada das afectações verificadas, bem como as 

peças desenhadas que serviram de suporte à análise realizada. 

Nenhuma das alterações verificadas, à excepção da alteração 9, irão induzir mais 

impactes ao nível deste descritor, uma vez que não serão afectadas quaisquer 

linhas de água ou infra-estruturas de abastecimento e saneamento. 

Alteração 9 - A alteração da configuração e localização do restabelecimento 2 vai 

promover um ligeiro afastamento dos reservatórios bem como das condutas que 

passam paralelamente à via (junto à zona dos reservatórios), pelo que a alteração 

será promotora de impactes positivos. No entanto, face ao facto do 

restabelecimento 2 se prolongar em cerca de mais 50 metros, sobre as condutas de 

abastecimento, a alteração vai provocar impactes negativos, pelo que deverão ser 

tomadas medidas de atravessamento das mesmas. 
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3.3.5. QUALIDADE DO AR 

Os impactes sobre a qualidade do ar originados por uma via estão associados à 

emissão de poluentes atmosféricos. Na fase de construção os poluentes 

predominantes (partículas) derivam essencialmente da movimentação de terras 

necessária à modelação do terreno, enquanto que na fase de exploração os 

poluentes mais significativas correspondem ao CO e NO2, emitidos pelo tráfego 

automóvel.  

A concentração desses poluentes junto das habitações mais próximas é 

condicionada por diversos factores, sendo a distância a que estas se encontram da 

via e a direcção do vento os factores mais relevantes. Deste modo, ripagens no 

traçado poderão provocar alterações nos impactes gerados sobre a qualidade do ar 

junto ás povoações adjacentes.  

Desta forma, da análise das alterações do traçado, é possível constatar que em 

termos de qualidade do ar, não se prevêem alterações significativas nos impactes. 
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3.3.6. RUÍDO 

Em termos de ambiente sonoro, os impactes de maior significado dizem respeito à 

constante passagem de veículos por um local onde actualmente não existe um 

ruído ambiente expressivo, sendo as povoações mais afectadas pelo aumento do 

nível de ruído originado pelo tráfego as que se encontram na sua proximidade. 

Deste modo, alterações no traçado poderão provocar alterações nos impactes 

gerados sobre o ambiente sonoro junto às povoações mais próximas. 

As modificações em que poderão ocorrer impactes sobre o ambiente sonoro são 

seguidamente analisadas: 

Alteração 1 – Esta alteração implica um afastamento da via de habitações 

existentes ao pk 0+200, contribuindo, desta forma, para a diminuição de ruído 

recepcionado pelas mesmas. 

Alteração 2– Esta alteração implica um afastamento da via de habitações 

existentes ao pk 0+300, contribuindo, desta forma, para a diminuição de ruído 

recepcionado pelas mesmas. 

Alteração 5 - Esta substituição de Aterro por Escavação entre o pK 0+825 e o pK 

1+022 consiste na colocação de uma barreira natural entre a via e as habitações 

existentes na sua proximidade, com a consequente diminuição do ruído 

recepcionado pelas mesmas. 

Alteração 6 - A introdução do túnel permite uma diminuição dos níveis sonoros 

recepcionados pelas habitações localizadas nas imediações do mesmo. 

Alteração 7 - Esta alteração consiste num aumento da barreira natural entre a via 

e as habitações, com a consequente diminuição do ruído recepcionado pelas 

mesmas. 

Alteração 11 - Este ligeiro aumento dos taludes de escavação consiste num 

aumento da barreira natural entre a via e as habitações, com a consequente 

diminuição do ruído recepcionado pelas mesmas, sendo no entanto uma diminuição 

de ruído muito pouco significativa, quase irrelevante.  



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 188 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página propositadamente em branco 

  



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 189 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

3.3.7. COMPONENTE BIOLÓGICA 

Alteração 1 – Esta alteração ao traçado em fase de Estudo Prévio prende-se com a 

necessidade de garantir o restabelecimento da via cruzada ao pK 0+260. 

Considerando que esta situação impõe uma subida significativa da rasante, de 

modo a afastar-se das construções presentes o traçado foi deslocado para Norte. 

O quadro seguinte indica as diferenças de afectação entre ambos os projectos no 

que concerne a esta alteração: 

Quadro 3.48 – Alteração 1 

Habitat 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

82.1 (Culturas anuais/pastagens 2 115,36 2 191,06 -75,70 

83.10/83.16 (Pomares de sequeiro) 760,97 319,56 +441,41 

83.11 (Pomares de citrinos) 4 674,80 2 555,27 +2 119,53 

87.1 (Vegetação rasteira/sem vegetação) 1 922,17 1 576,84 +345,33 

Total 10 009,17* 6 992,93* +3 016,24* 

* - Esta alteração envolve igualmente a afectação de Estrada: 535,87 m2 (PE); 350,20 m2 (EP); 

+185,67 m2 de diferença 

A necessidade do afastamento da via da zona habitacional existente e de garantir o 

restabelecimento da via atravessada implica uma maior intervenção em termos de 

área total afectada (mais cerca de 3 000 m2 de área intervencionada). No que 

concerne ao descritor Componente Biológica e de acordo com a classificação da 

importância ecológica dos habitats presentes referida no Estudo de Impacte 

Ambiental, o aumento da área afectada de Pomares de sequeiro bem como o 

aumento global de área a intervencionar em função desta alteração implica que o 

Projecto de Execução seja menos favorável que o Estudo Prévio. 

Alteração 2 – Esta alteração ao traçado em fase de Estudo Prévio resulta da 

necessidade de afastamento do traçado de um poço junto ao pK 0+375, sendo 

igualmente consequência da alteração anterior. 
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O quadro seguinte indica as diferenças de afectação entre ambos os projectos no 

que concerne a esta alteração: 

Quadro 3.49 – Alteração 2 

Habitat 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

82.1 (Culturas anuais/pastagens 3 000,60 2 436,82 +563,78 

83.10/83.16 (Pomares de sequeiro) 8 834,94 7 398,70 +1 436,24 

83.11 (Pomares de citrinos) 466,58 593,88 -127,3 

9340/5330 (Florestas de Quercus ilex/matos 

termomediterrânicos pré-desérticos 
1 900,47 2 162,39 -261,92 

Total* 14 357,88 12 863,38 +1 494,5 

* - Esta alteração envolve igualmente a afectação de Estrada: 155,29 m2 (PE); 271,59 m2 (EP); -

116,30 m2 de diferença 

 

No que concerne ao descritor Componente Biológica, verifica-se um aumento de 

cerca 1 500 m2 na área total a intervencionar. De acordo com a classificação da 

importância ecológica dos habitats presentes referida no Estudo de Impacte 

Ambiental, o aumento da área afectada de Pomares de sequeiro bem como o 

aumento global de área a intervencionar em função desta alteração implica que o 

Projecto de Execução seja marginalmente menos favorável que o Estudo Prévio, 

visto que é reduzida a intervenção numa área ocupada por um habitat sensível 

(9340/5330). 

Alterações 3 e 4 – estas alterações consistem na mudança de configuração e 

localização do Restabelecimento 1A e na redução dos taludes de aterro (largura) 

entre o pK 0+688 e 0+825, sendo a alteração 3 (restabelecimento) consequência 

da alteração 4. Esta prende-se com o facto de o traçado se desenvolver muito 

próximo de uma habitação com a fachada principal virada a Sul e com o acesso à 

garagem do mesmo lado, o que implicou a implementação de um muro de suporte 

de modo a minimizar a área a explorar e diminuir o efeito barreira, facto que, por 
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sua vez, implica a redução da rasante nesta zona o que condiciona a relocalização 

do restabelecimento mais a poente do local original proposto. 

O quadro seguinte indica as diferenças de afectação entre ambos os projectos no 

que concerne a estas alterações: 

Quadro 3.50 – Alteração 3 e 4 

Habitat 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

Alteração 3 

82.1 (Culturas anuais/pastagens) 187,94 63,53 +124,41 

83.10/83.16 (Pomares de sequeiro) 2 387,71 0,00 +2 387,71 

83.11 (Pomares de citrinos) 357,74 0,00 +357,74 

9340/5330 (Florestas de Quercus ilex/matos 

termomediterrânicos pré-desérticos 
634,69 85,55 +549,14 

Total* 3 736,69 218,80 +3 517,89 

Alteração 4 

5330 (Matos termomediterrânicos pré-desérticos) 0,00 29,13 -29,13 

82.1 (Culturas anuais/pastagens) 1 262,20 1 575,95 -313,75 

83.10/83.16 (Pomares de sequeiro) 1 695,86 2 901,77 -1 205,91 

9340/5330 (Florestas de Quercus ilex/matos 

termomediterrânicos pré-desérticos 
26,33 26,15 -0,18 

Total** 3 252,74 4 869,35 -1 616,97 

* - Esta alteração envolve igualmente a afectação de Estrada: 168,61 m2 (PE); 69,72 m2 (EP); 

+98,89 m2 de diferença 

** - Esta alteração envolve igualmente a afectação de Estrada: 268,35 m2 (PE); 336,35 m2 (EP); -

68,00 m2 de diferença 

No que concerne ao descritor Componente Biológica, verifica-se uma redução de 

cerca 1 600 m2 na área total a intervencionar no que concerne à alteração 4m, 

reduzindo-se a intervenção directa em todas os habitats atravessados. A 
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reformulação do restabelecimento 1A em função dos motivos acima referidos 

traduz-se no aumento em cerca de 3 500 m2 da área total a intervencionar, sendo 

particularmente substancial o aumento de intervenção em Pomares de sequeiro e 

em bosquetes de azinheira. Assim sendo, e de acordo com as classificações de 

importância ecológica do Estudo de Impacte Ambiental, a Alteração 3 é menos 

favorável do que em fase de Estudo Prévio, enquanto que a Alteração 4 é mais 

favorável que em fase de Estudo Prévio. 

Alterações 5, 6, 7, 8 e 9 e 10- As alterações 5,6,7,8 e 9 estão associadas, sendo 

consequência uma das outras. A principal alteração surge pelo facto de a rasante 

definida na fase de Estudo Prévio prever a execução do Restabelecimento 2 com 

uma passagem inferior, inviabilizando o restabelecimento desta via pelas 

inclinações longitudinais muito acentuadas que seriam necessárias, diminuindo a 

segurança rodoviária deste, sendo igualmente relevante a implantação de um túnel. 

O quadro seguinte indica as diferenças de afectação entre ambos os projectos no 

que concerne a estas alterações: 

Quadro 3.51 – Alteração 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

Habitat 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

Alteração 5 

22.A4 (Charcas) 417,70 203,38 +214,32 

5330 (Matos termomediterrânicos pré-desérticos) 768,59 652,13 +116,46 

83.10/83.16 (Pomares de sequeiro) 4 807,59 4 542,13 +265,46 

9340/5330 (Florestas de Quercus ilex/matos 

termomediterrânicos pré-desérticos) 
411,13 75,35 +335,78 

Total 6 405,01 5 445,99 +932,02 

Alteração 6* 

5330 (Matos termomediterrânicos pré-desérticos) 0,00 203,67 -203.67 

83.10/83.16 (Pomares de sequeiro) 1 180,10 3 451,30 -2 271,2 
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Habitat 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

9340/5330 (Florestas de Quercus ilex/matos 

termomediterrânicos pré-desérticos) 
99,27 158,24 -58,97 

Total** 1 300,50 4 040,93 -2 740,43 

Alteração 7 

82.1 (Culturas anuais/pastagens) 350,20 257,05 +93,15 

83.10/83.16 (Pomares de sequeiro) 824,61 539,14 +285,47 

Total 1 174,81 796,19 +378,62 

Alteração 8 

5330 (Matos termomediterrânicos pré-desérticos) 35,45 45,77 -10,32 

81.1 (Culturas anuais/pastagens) 897,09 832,05 +65,04 

Total 932,54 877,82 +54,72 

Alteração 9 

5330 (Matos termomediterrânicos pré-desérticos) 564,75 57,28 +507,47 

82.1 (Culturas anuais/pastagens) 2 238,23 289,24 +1 948,99 

83.10/83.16 (Pomares de sequeiro) 3 725,21 583,86 +3 141,35 

86.31 (Estrada) 759,63 253,90 +505,73 

87.1 (Vegetação rasteira/sem vegetação) 267,15 0,00 +267,15 

Total*** 7 554,97*** 954,28*** +6 600,69*** 

Alteração 10 

5330 (Matos termomediterrânicos pré-desérticos) 474,00 0,00 +474,00 

82.1 (Culturas anuais/pastagens) 130,44 0,00 +130,44 

83.10/83.16 (Pomares de sequeiro) 1 029,51 0,00 +1 029,51 

86.31 (Estrada) 313,26 0,00 +313,26 

Total**** 1 947,21 0,00 +1 947,21 

* - Não foi contabilizado o túnel propriamente dito; ** - Esta alteração inclui a afectação de Estrada : 

21,13 m2 (PE); 227,72 m2 (EP); -205,59 m2 de diferença; 

*** - Esta alteração inclui a afectação de Estrada: 759,63 m2 (PE); 253,90 m2 (EP); +505,73 m2 de 

diferença; 
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**** - Esta alteração inclui a afectação de Estrada: 313,26 m2 (PE);0,00 m2 (EP); +313,26 m2 de 

diferença; 

No que concerne a este descritor, as alterações de cota de desenvolvimento do 

projecto rodoviário são a principal alteração entre os dois projectos, resultando no 

aumento significativo da área total ocupada pela via. De facto, com excepção da 

Alteração 6 e da Alteração 8, todas as restantes apresentam uma maior afectação 

dos habitats presentes. Salienta-se que no caso da Alteração 6 ocorrem impactes 

negativos derivados da forma de construção do túnel sendo estes, ao contrário das 

restantes áreas afectadas, considerados temporários e reversíveis em função da 

recuperação e modelação da área afectada. 

Como pode ser observado no quadro anterior, a Alteração 5 implica o aumento da 

área global afectada, o que se reflecte no aumento das afectações directas sobre 

habitats mais importantes, sendo menos favorável que o traçado em fase de Estudo 

Prévio. Este facto também se verifica nos casos da Alteração 7 e Alteração 9, sendo 

nesta última um aumento muito significativo. 

No que diz respeito à Alteração 6, apesar de durante a fase de construção se 

verificar a afectação directa dos habitats presentes, a recuperação e modelação da 

área implica a mudança de duração temporal dos impactes, passando de 

permanentes a temporários. Para além deste facto, este túnel aumento de forma 

significativa a permeabilidade da via. Assim sendo, o traçado em Projecto de 

Execução é mais favorável que o traçado em fase de Estudo Prévio. 

Em virtude da reduzida diferença de áreas afectadas, considera-se que no caso da 

Alteração 8 ambos os traçados são equivalentes. 

Alteração 11 – consiste no ligeiro aumento dos taludes de escavação entre o pK 

1+275 e o pK 1+767. 
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O quadro seguinte indica as diferenças de afectação entre ambos os projectos no 

que concerne a esta alteração: 

Quadro 3.52 – Alteração 11 

Habitat 

Área (m2) 

Projecto de 

Execução 
Estudo Prévio Diferença 

5330 (Matos termomediterrânicos pré-desérticos) 1 460,47 1 369,58 +90,89 

82.1 (Culturas anuais/pastagens 86,87 93,98 -7,11 

83.10/83.16 (Pomares de sequeiro) 21 944,88 19 420,02 +2 524,86 

86.31 (Estrada) 504,36 124,28 +380,08 

9340/5330 (Florestas de Quercus ilex/matos 

termomediterrânicos pré-desérticos 
131,03 0,00 +131,03 

Total* 24 127,61 21 007,86 +3 119,75 

* - Esta alteração inclui a afectação de Estrada: 504,36 m2 (PE); 124,28 m2 (EP); +380,08 m2 de 

diferença 

Esta alteração implica um aumento da área directamente afectada de cerca 3 100 

m2, aumentando a área afectada de habitats mais sensíveis como sejam os matos 

mediterrânicos e os azinhais, não sendo, todavia, diferenças muito significativas. 

No entanto, considerando as classificações valorativas dos habitats efectuadas na 

fase de Estudo Prévio, o traçado em fase de Projecto de Execução é menos 

favorável que em fase de Estudo Prévio. 
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3.3.8. COMPONENTE SOCIAL 

Considera-se que alterações no traçado poderão provocar alterações nos impactes 

gerados sobre a Componente Social, com especial incidência junto às povoações 

mais próximas, pelo que estes serão de seguida analisados. 

Serão apenas analisadas as alterações que possuam alguma relevância para a 

Componente Social, ainda que não dinamizadoras de alterações significativas sobre 

este descritor. 

 

Alteração 1 - A introdução do Restabelecimento 1 acarreta vantagens 

significativas sob a mobilidade local. Este restabelecimento permite a reposição, no 

mesmo local de atravessamento, de um caminho de ligação entre a localidade de 

Barreiras Brancas e a Cidade de Loulé. No estudo prévio, só era possível aceder a 

este caminho através da rotunda da EN396 (início do projecto em análise), o que 

implicava um acréscimo significativo na distância e tempo a percorrer, 

comparativamente ao Projecto de Execução. 

Para mais, nesta alteração o traçado foi deslocado para norte, o que possibilitou o 

afastamento dos taludes de aterro de uma habitação existente sensivelmente ao pk 

0+200 (Local 8). 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 198 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

 

Figura 3.14 – Ripagem do traçado para Norte entre o pk 0+000 e 0+300 e introdução do 

Restabelecimento 1 

 

Alteração 2 - A ripagem do traçado para sul, entre o pk 0+300 e 0+688, implica 

uma muito ligeira aproximação do traçado relativamente a uma habitação existente 

ao pk 0+600 (Local 22), a sul do traçado (no estudo prévio distava cerca de 40m 

do eixo da via, sendo que no Projecto de Execução esta distância corresponde a 

30m).  

Esta alteração implica ainda o afastamento do traçado relativamente a habitações 

existentes a norte, nos Locais 17, 18, 19, 20 e 21. No estudo prévio a habitação 

que estava mais próxima do traçado (Local 17) distava cerca de 80m do eixo da 

via, passando agora a afastar-se cerca de 100m do eixo do traçado do Projecto de 

Execução. De modo oposto, a habitação que se encontrava mais longe do traçado 

(Local 21) distava 160m, sendo que passa a distar cerca de 185m relativamente 

ao eixo da via do Projecto de Execução. 
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Figura 3.15 – Ripagem do traçado para sul, entre o pk 0+300 e 0+688 

 

Alteração 3 - A alteração da configuração e localização do restabelecimento 1A 

não acarreta modificações ao nível da componente social, uma vez que é garantido 

o correcto restabelecimento de um caminho local, de acesso a propriedades e 

habitações, interceptado ao pk 0+660. A principal diferença, relativamente ao 

Estudo Prévio, é que neste último o restabelecimento era efectuado no local exacto 

de atravessamento, sendo que no Projecto de Execução, é efectuado alguns metros 

mais a poente, onde o aterro possui uma altura adequada para o efeito. Este 

restabelecimento contempla ainda dois caminhos paralelos que permitem o correcto 

ajustamento às modificações efectuadas e, mais uma vez, o adequado acesso às 

habitações e propriedades existentes quer a norte, quer a sul do traçado.  
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Figura 3.16 – Alteração da configuração e Localização do Restabelecimento 1A 

 

Alteração 4 - A construção de uma estrutura de suporte, entre o pk 0+750 e 

0+800, acarreta claras vantagens ao nível psicossocial, na medida em que permite 

minimizar a afectação de uma habitação muito próxima do traçado (Local 31), 

reduzindo tanto quanto possível a área a expropriar do respectivo logradouro. 
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Figura 3.17 – Estrutura de Suporte (a azul), entre o pk 0+750 e 0+800 

Alteração 6 - A introdução de um túnel, entre o pk 1+022 e 1+127, permite 

minimizar os impactes sobre uma propriedade (ver próxima figura), seccionada, 

sensivelmente a meio, pelo projecto em análise. Com a implementação deste túnel 

é ainda minimizado o efeito barreira, pelo que se torna possível aceder, sem 

qualquer limitação, a um e outro lado da via existente a cerca do pk 1+065. Como 

tal considera-se que esta alteração acarreta francas vantagens sobre a componente 

social. 
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Figura 3.18 – Atravessamento, sensivelmente a meio, de uma propriedade minimizado 

através da construção de um túnel 

 

Alteração 9 - A alteração da localização e configuração do Restabelecimento 2 não 

provoca qualquer alteração sobre a componente social, na medida em que, tal 

como no Estudo Prévio, continua a ser assegurado o conveniente restabelecimento 

de um caminho de acesso a algumas habitações e que estabelece a ligação de Loulé 

a Pedragosa. 
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Figura 3.19 – Alteração da localização e configuração do Restabelecimento 2 

Alteração 10 - A introdução das serventias 1 e 2 permite o restabelecimento de 

caminhos de acesso a propriedades, caminhos estes seccionados pelo 

Restabelecimento 2 do Projecto de Execução.  
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Figura 3.20 – Introdução das Serventias 1 e 2 
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3.3.9. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Foi efectuada uma Carta Síntese de Ordenamento (Desenhos RPE-RF.01-PGT-01 e 

RPE-RF.00-PGT-02, escalas 1:25000 e 1:2000, tendo como base a Carta de 

Ordenamento original e, a cartografia, respectivamente), a partir da Planta de 

Ordenamento do PDM em vigor à escala 1:25 000. Uma síntese das classes de 

espaço e respectivas características, para efeitos de ocupação, uso e transformação 

do solo do PDM do concelho interceptado pelo projecto rodoviário, encontra-se 

descrita no Anexo VIII – Planeamento e Ordenamento do Território. 

De acordo com a Carta Síntese de Ordenamento, verificam-se as situações de 

afectação dos espaços seguidamente descritos. Em termos da metodologia 

empregue para o presente ponto, foi realizado o cálculo das áreas totais afectadas, 

considerando os taludes de aterro e de escavação e a plataforma. Na medição das 

áreas ocupadas foram igualmente consideradas as ligações à rede viária actual 

(restabelecimentos). 

Quadro 3.53 - Classes de espaço afectadas Estudo Prévio versus Projecto de Execução 

Classes de Espaço Estudo Prévio (ha) 
Projecto de 

Execução (ha) 

Áreas de Reserva Agrícola Nacional 2,64 3,33 

Áreas de Uso Predominantemente Agrícola 3,26 4,12 

Espaço - Canal 0,15 0,22 

Confrontando o traçado proposto na fase de Estudo Prévio com o traçado agora 

apresentado, conclui-se que em termos de classes de espaço afectadas não existem 

diferenças significativas, constatando-se que os maiores valores de afectação, em 

termos globais, referem-se a Espaços com uma ocupação agrícola, revelando-se, 

comparativamente, o traçado em Projecto de Execução ligeiramente mais 

desfavorável em termos de área afectada (ha). 

Os Espaços Agrícolas têm como objectivo a preservação dos solos de maior aptidão 

agrícola que contribuem para o desenvolvimento da agricultura e para o equilíbrio 

biofísico (Artigo 36.º do Regulamento). 
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Nas Áreas de Uso Predominantemente Agrícola, é referido no Regulamento do PDM 

de Loulé que: “Estas áreas são ocupadas predominantemente por pomar de 

sequeiro tradicional não incluídas na RAN.” (Secção I, n.º 1 do Artigo 39.º). 

O regime de solos da RAN encontra-se instituído através do Decreto-Lei n.º 196/89 

de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de Dezembro e pelo 

Decreto-Lei n.º 278/95 de 25 de Outubro, visando defender os solos de melhor 

aptidão agrícola, afectando-os exclusivamente a este tipo de utilização. 

A RAN é constituída por solos de Capacidade de Uso das classes A e B, bem como 

por solos de baixas aluvionares e coluviais e ainda por outros, cuja integração na 

RAN se mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos na Lei. 

Atendendo à importância e escassez destes solos com elevada aptidão agronómica 

no território nacional e visando garantir a sua afectação à agricultura, considera-se 

de extrema importância a conservação dos mesmos. 

A implantação de uma nova via implica alterações dos usos no corredor ocupado 

pela Variante, dando origem a impactes cuja magnitude e significância dependem 

da tipologia de uso dos espaços afectados. Estas afectações são causadas pela 

alteração directa devido à destruição do uso existente, interferindo por exemplo 

com a organização urbana do território e/ou com a própria rede viária. 

Assim, no caso das Áreas de RAN, os impactes associados são negativos, 

significativos e de magnitude elevada, visto que a zona de desenvolvimento da 

Variante se encontra, em grande parte, associada a pomares de citrinos e de 

sequeiro (na zona de Barreiras Brancas) e, que a interferência com áreas incluídas 

na RAN implica a destruição irreversível das características físicas e qualitativas dos 

solos.  

Refira-se que a ocupação de solos da RAN pela Variante à EN270 a Norte de Loulé - 

1ª fase foi aprovada pela Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve, sendo 

o projecto em estudo a continuação desta. 

Os impactes sobre as Áreas de Uso Predominantemente Agrícola são considerados 

negativos, de média significância e magnitude, uma vez que se por um lado a área 
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a afectar ainda é considerável, por outro lado predominam estes espaços na área 

delimitada para o presente estudo. 

Comparando o traçado em Estudo Prévio com o traçado agora apresentado, 

verifica-se que as alterações efectuadas não originam impactes directos ao 

nível dos aspectos constituintes do solo urbano, demarcados na Carta de 

Ordenamento do PDM do concelho de Loulé; uma vez que, tal como referido 

anteriormente, o traçado desenvolve-se na sua quase totalidade em áreas afectas a 

solo rural: Espaços Agrícolas. 

O aumento do número de restabelecimentos (tal como a alteração da configuração 

e localização dos anteriormente previstos) no Projecto de Execução, assim com a 

inserção do túnel, faz diminuir o efeito barreira provocado pela nova via, 

possibilitando a manutenção dos acessos locais, constituindo um impacte 

claramente positivo e muito significativo em termos de reorganização 

territorial/viária. De facto, o traçado do Projecto de Execução valoriza os 

caminhos/percursos actuais que serão afectados, quer pedonais, quer rodoviários, 

de acesso às várias propriedades, procedendo para cada um o respectivo 

restabelecimento. 

Não obstante, os restabelecimentos implicam sempre a ocupação adicional de áreas 

que se encontram contempladas com outro tipo de uso, neste caso espaços 

agrícolas: Áreas de Reserva Agrícola Nacional e Áreas de Uso Predominantemente 

Agrícola – decorrendo daqui impactes negativos, de média significância, mas de 

reduzida magnitude. 

Em jeito de síntese, refira-se que em termos de organização espacial, as 

reformulações efectuadas em Fase de Projecto de Execução provocam impactes 

positivos no ordenamento do território, no que respeita à melhoria das 

acessibilidades e segurança rodoviária, assegurando também a manutenção das 

acessibilidades locais.  

A construção da Variante na área em estudo, gera impactes negativos e positivos. E 

se nos primeiros se podem incluir a afectação de solos, os últimos referem-se à 

valorização da envolvente pelo reordenamento do território e criação de novas 

funcionalidades urbanas, nomeadamente, na envolvente dos nós e nas ligações aos 
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aglomerados populacionais. Conclui-se ainda, que o traçado proposto não interfere 

directamente com o aglomerado urbano de Loulé localizado na área da sua 

implantação, dada a distância que o separa da via. 

No que respeita à conformidade do projecto em estudo com os instrumentos de 

gestão territorial, verifica-se que no PDM em vigor do concelho de Loulé foi previsto 

um espaço canal reservado para a implantação de uma via na envolvente de Loulé; 

embora o seu desenho não seja concordante com o actualmente em análise. Já o 

PROTAL prevê a construção desta via, surgindo como prioritários os projectos de 

circulares ou variantes, incluindo a de Loulé (pelo que o PDM terá de se submeter e 

se adaptar às directrizes e estratégias do PROTAL), com grau de prioridade 1 e 

prazo de realização a partir de 2007.  

Considera-se, assim, que existem condições adequadas para conferir, ao projecto 

rodoviário em estudo, a respectiva importância rodoviária estratégica na 

concretização das propostas de desenvolvimento e de ordenamento contidas nos 

Instrumentos de Gestão Territorial referidos. Acresce ainda o facto do corredor para 

a construção da Variante ter sido aprovado em sede de Avaliação de Impacte 

Ambiental, bem como reservado em Diário da República, resolvendo, à partida, 

eventuais conflitos com a disciplina respeitante ao Ordenamento do Território, em 

vigor. 
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3.3.10. PATRIMÓNIO 

Pretende-se realizar uma análise de impactes às alterações realizadas desde a fase 

de estudo prévio para a fase de Projecto de Execução. Sendo assim, para cada 

alteração, serão descritos os impactes que se consideram significativos nesta fase: 

Alteração 1 – Esta alteração vem reduzir o impacte negativo causado à ocorrência 

patrimonial nº4, tendo em consideração que a ripagem para Norte provocou um 

distanciamento de mais 14m entre o traçado e a estrutura. 

No que respeita à ocorrência patrimonial nº5, verifica-se que embora se registe um 

desvio no traçado para Norte, esta alteração confere maiores dimensões à área de 

aterro, sendo alargada cerca de 5m para Sul, na zona de implantação da ocorrência 

nº5 (entre o PK 0+275 e o PK 0+300). 

Por este motivo, a magnitude e probabilidade do impacte negativo causado sobre 

esta estrutura aumentam exponencialmente, tornando-se assim inevitável a sua 

parcial destruição. 

Alteração 5 - Neste troço está documentado um sítio arqueológico (nº10), a sul da 

área de escavação, que apresenta uma considerável área de dispersão de materiais 

cerâmicos à superfície. Neste sentido, a substituição de Aterro por Escavação entre 

o km 0+825 e o km 1+022, aumenta o impacte negativo que a construção desta 

infra-estrutura terá sobre esta ocorrência patrimonial.  

Tendo em consideração que a solução anterior não implicaria a remoção 

(escavação) de terras a grande profundidade, destruindo toda e qualquer sequência 

estratigráfica existente no local, considera-se que se trata de um impacte negativo, 

directo e de elevada magnitude. 

Alteração 7 - A única ocorrência patrimonial (nº11) existente nesta zona do 

traçado, situa-se 282m a SO, não sendo directamente afectada pela alteração nº7. 

Concluímos que esta alteração não modifica o impacte negativo causado sobre o 

local nº11. 

Alteração 8 e 9 - A única ocorrência patrimonial (nº11) existente nesta zona do 

restabelecimento, situa-se 107m a Norte, não sendo directamente afectada pela 
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alteração nº9. No que respeita à implantação desta ocorrência, a alteração da 

localização e configuração do Restabelecimento 2, não comporta nenhuma 

alteração ao impacte negativo causado sobre o local nº11. 

Alteração 11 - A única ocorrência patrimonial (nº7), existente nesta zona do 

traçado, situa-se 340m a Este, não sendo directamente afectada pela alteração 

nº11, e não existindo qualquer alteração em relação ao tipo de impacte identificado 

anteriormente para esta zona. 
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3.3.11. PAISAGEM 

Para a avaliação da magnitude dos impactes resultantes dos movimentos de terra 

utilizou-se uma escala de valorização das obras a efectuar (FABOS, 1977) em 

função das características das mesmas (quadro seguinte). 

Quadro 3.54 – Escala de valorização das obras a efectuar (FABOS, 1977) 

Obras Valorização 
Magnitude 

do Impacte 

Aterros/escavações com altura até 3m 
1 Baixa 

Aterros/escavações com altura entre 3-7 m com extensão até 200 m 

Aterros com altura entre 3-7 m com extensão entre 200-400 m 

2 Média 
Escavação com altura entre 3 e 7m numa extensão superior a 200m 

Escavação com altura superior a 7m numa extensão inferior a 200m 

Viaduto 

Aterros entre 3-7 m numa extensão superior a 400m 

3 Elevada 
Aterros com altura superior a 7m 

Escavação com altura superior a 7m, numa extensão superior a 200m 

Nó 

A significância do impacte visual determinou-se conjugando a magnitude do 

impacte e a sensibilidade da paisagem - avaliada em função da qualidade visual e 

capacidade de absorção visual da paisagem (quadro seguinte). 

Quadro 3.55 – Critérios de definição da Sensibilidade da Paisagem 

Qualidade da 

paisagem 

Absorção visual 

Elevada Média Baixa 

Elevada Elevada Média Baixa 

Média Muito elevada Média Baixa 

Baixa Muito elevada Elevada Média 
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A avaliação da significância do impacte visual na paisagem faz-se assim pelo 

cruzamento da Sensibilidade da Paisagem com a Magnitude do Impacte segundo os 

critérios apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 3.56 – Critérios de avaliação da Significância do Impacte na Paisagem 

Sensibilidade da  

paisagem 

Magnitude 

do impacte 

Muito 

Elevada 
Elevada Média Baixa 

Elevada Muito elevada Elevada Elevada Média 

Média Elevada Média Média Baixa 

Baixa Elevada Média Baixa Baixa 

Considerando os movimentos de terra necessários, apresentam-se nos quadros 

seguintes os impactes visuais gerados pela construção da Variante Norte de Loulé à 

EN270 para as fases de Projecto de Execução e Estudo Prévio. 

As movimentações de terras apresentam predominantemente impactes de baixa 

magnitude e baixa significância. Considera-se que as áreas onde o impacte é mais 

significativo, tendo em conta as características da paisagem atravessada e as 

opções de construção, são as descriminadas a seguir. 

 Zonas de média sensibilidade e onde as opções de construção apresentam 

um impacte visual de elevada magnitude, como sejam: 

o do pK 1+282 ao 1+733 (Projecto de Execução – Plena via), em 

escavação, com extensão de 451 metros e altura máxima ao eixo de 

9,7 metros; 

o do pK 0+012 ao 0+356 (Projecto de Execução – Restabelecimento 

2), em aterro, com extensão de 344 metros e altura máxima ao eixo 

de 7,9 metros; 

o do pK 0+000 – 0+063 (Projecto de Execução – Serventia 1), em 

aterro, com extensão de 63 metros e altura máxima ao eixo de 7,8 

metros; 
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o do pK 2+090 ao 2+581 (Estudo Prévio), em escavação, com 

extensão de 491 metros e altura máxima ao eixo de 7,6 metros. 

  



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 214 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página propositadamente em branco 

 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 215 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

Quadro 3.57 - Impactes gerados pela via ao nível dos movimentos de terra (Estudo Prévio versus Projecto de Execução) 

Alterações pK inicial e final 
Tipo de 

Ocorrência 

Ext. 

(m) 

Altura Máxima 

ao Eixo (m) 

Magnitude 

do Impacte 

Qualidade 

Visual 

Capacidade 

de Absorção 

Sensibilidade 

da Paisagem 

Significância 

do Impacte 

1 

Projecto de 

Execução 

0+000 – 0+300 
Aterro 

300 
6,4 Média Baixa Baixa Média Média 

Estudo Prévio 0+844 – 1+113 Aterro 269 3,2 Média Baixa Baixa Média Média 

2 

Projecto de 

Execução 

0+300 – 0+688 
Aterro 

388 
6,4 Média Baixa Baixa Média Média 

Estudo Prévio 1+113 – 1+500 Aterro 387 5,7 Média Baixa Baixa Média Média 

4 

Projecto de 

Execução 

0+688 – 0+825 
Aterro 

137 
5,4 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

Estudo Prévio 1+500 – 1+640 Aterro 140 6,6 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

5 

Projecto de 

Execução 

0+825 – 1+022 
Escavação 

197 
3,3 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

Estudo Prévio 1+640 – 1+837 Aterro 197 5,6 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

6 

Projecto de 

Execução 

1+022 – 1+127 
Túnel 

105 
- - - - - - 

Estudo Prévio 1+837 – 1+943 Escavação 106 4,9 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 
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Alterações pK inicial e final 
Tipo de 

Ocorrência 

Ext. 

(m) 

Altura Máxima 

ao Eixo (m) 

Magnitude 

do Impacte 

Qualidade 

Visual 

Capacidade 

de Absorção 

Sensibilidade 

da Paisagem 

Significância 

do Impacte 

7 

Projecto de 

Execução 

1+127 – 1+165 
Escavação 

38 
5,9 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

Estudo Prévio 1+943 – 1+980 Escavação 37 4,9 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

8 

Projecto de 

Execução 

1+205 – 1+275 
Aterro 

70 
1,8 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

Estudo Prévio 2+020 – 2+090 Aterro 70 4,9 Baixa Baixa Baixa Média Baixa 

11 

Projecto de 

Execução 

1+275 – 1+766 
Escavação 

491 
9,7 Elevada Baixa Baixa Média Elevada 

Estudo Prévio 2+090 – 2+581 Escavação 491 7,6 Elevada Baixa Baixa Média Elevada 
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Alteração 1 - Com a ripagem do traçado para Norte, entre o pk 0+000 e o 0+300, 

as opções de construção de média magnitude e significância mantêm-se, 

comparando a fase de Projecto de Execução com a fase de Estudo Prévio, ficando 

estas a dever-se à baixa capacidade de absorção visual da paisagem e à também 

baixa qualidade visual (média sensibilidade da paisagem). 

Alteração 2 - Com a ripagem do traçado para Sul, entre o pk 0+300 e o 0+688, 

as opções de construção de média magnitude e significância mantêm-se, 

comparando a fase de Projecto de Execução com a fase de Estudo Prévio, ficando 

estas a dever-se à baixa capacidade de absorção visual da paisagem e à também 

baixa qualidade visual (média sensibilidade da paisagem). 

Alteração 3 - A alteração da configuração e localização do Restabelecimento 1A 

gera impactes de baixa magnitude e significância, no entanto, considerando a 

ausência de taludes neste restabelecimento para a fase de Estudo Prévio, a 

magnitude e significância dos impactes mantêm-se baixa. 

Alteração 4 - Com a redução dos taludes de aterro (em largura), entre o pk 

0+688 e o 0+825, as opções de construção de baixa magnitude e significância 

mantêm-se, comparando a fase de Projecto de Execução com a fase de Estudo 

Prévio, ficando estas a dever-se à moderada altura dos taludes de aterro numa 

extensão pouco significativa, e à baixa capacidade de absorção visual da paisagem 

e à também baixa qualidade visual. 

Alteração 5 - A substituição de aterro por escavação, entre o pk 0+825 e o 

1+022, no que concerne ao descritor paisagem revela-se de baixa magnitude e 

significância não se verificando alterações nos impactes gerados. 

Alteração 6 - A introdução do falso Túnel, entre o pk 1+022 e o 1+127, traduz-se 

no que diz respeito à paisagem num impacte de menor magnitude e significância. 

No entanto, salienta-se que a magnitude e significância dos impactes gerados na 

fase de Estudo Prévio já era baixa. 

Alteração 7 - Com o aumento dos taludes de escavação como redução da 

introdução do Túnel, entre o pk 1+127 e o 1+165, as opções de construção de 

baixa magnitude e significância mantêm-se, comparando a fase de Projecto de 
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Execução com a fase de Estudo Prévio, ficando estas a dever-se à moderada altura 

dos taludes de escavação numa extensão muito pouco significativa, e à baixa 

capacidade de absorção visual da paisagem e à também baixa qualidade visual. 

Alteração 8 - Com a redução dos taludes de aterro, entre o pk 1+205 e o 1+275, 

as opções de construção de baixa magnitude e significância mantêm-se, 

comparando a fase de Projecto de Execução com a fase de Estudo Prévio, ficando 

estas a dever-se à baixa altura dos taludes de aterro numa extensão muito pouco 

significativa, e à baixa capacidade de absorção visual da paisagem e à também 

baixa qualidade visual. Salienta-se, no entanto, que a altura máxima ao eixo dos 

taludes de aterro decresceu consideravelmente. 

Alteração 9 - A alteração da localização e configuração do Restabelecimento 2, 

traduz-se no que diz respeito à paisagem num impacte de baixa magnitude e 

significância do pk 0+000 ao 0+012,e de elevada magnitude e significância do pk 

0+012 ao 0+356. Assim, do pk 0+012 ao 0+356 a fase de Projecto de Execução é 

menos favorável que a do Estudo Prévio. 

Alteração 10 - A introdução da Serventia 1 gera impactes de elevada magnitude e 

significância, este facto fica a dever-se à elevada altura dos taludes de aterro, e à 

baixa capacidade de absorção visual da paisagem e à também baixa qualidade 

visual (média sensibilidade da paisagem). 

A introdução da Serventia 2 gera impactes de baixa magnitude e significância, este 

facto fica a dever-se à reduzida altura dos taludes de aterro e escavação numa 

extensão reduzida, e à baixa capacidade de absorção visual da paisagem e à 

também baixa qualidade visual (média sensibilidade da paisagem). 

Alteração 11 - Com o ligeiro aumento dos taludes de escavação, entre o pk 1+275 

e o 2+581, as opções de construção de elevada magnitude e significância mantêm-

se, comparando a fase de Projecto de Execução com a fase de Estudo Prévio, 

ficando estas a dever-se à elevada altura dos taludes de escavação numa extensão 

muito significativa. 
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3.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES 

Neste ponto especificam-se as medidas ambientais que deverão ser implementadas 

na actual fase de Projecto de Execução, bem como nas fases de construção e de 

exploração da Variante Norte de Loulé à EN 270 (2ª fase). 

Na Fase de Construção as medidas ambientais especificadas são da 

responsabilidade do empreiteiro, ou construtor, o qual deverá implementar as 

medidas de minimização constantes no Relatório Final do Estudo de Impacte 

Ambiental desenvolvido para o projecto (Fase de Estudo Prévio) assim como as 

constantes na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e as medidas definidas no 

âmbito do presente RECAPE.  

No presente apresentam-se as medidas constantes na DIA, do EIA e demais 

medidas que se consideraram como necessárias para o correcto desenvolvimento 

do projecto nas diferentes fases que o compõe. 

Relativamente à conformidade com a DIA per se, este documento aprova de forma 

condicionada o projecto da Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª fase) 

condicionada: 

1.1 – À adopção da Solução A 1ª Sub-fase 

1.2 – À compatibilização com a disciplina respeitante ao ordenamento do território 

constante dos instrumentos de gestão territorial em vigor, conforme descritos na 

parte de ordenamento do território no Parecer Final da Comissão de Avaliação 

1.3 – Ao cumprimento das condicionantes, medidas de minimização e dos planos de 

monitorização anexos à presente Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

No que diz respeito ao ponto 1.1 acima exposto, o Projecto de Execução sobre o 

que é analisada a conformidade ambiental resulta da adopção da solução indicada 

pela DIA – Solução A 1ª Sub-fase. 

Em relação ao ponto 1.2, na sequência da emissão da DIA favorável, em 18 de 

Fevereiro de 2005, a Estradas de Portugal publicou a aprovação do Estudo Prévio 

da Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª fase), na II Série do Diário da República de 
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24 de Maio de 2005, através da Declaração n.º 131/2005, para efeitos do disposto 

nos pontos 1 e 4 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro. Assim 

sendo, a partir da referida data, ficou legalmente reservado o corredor de 400 m 

centrado no eixo da solução aprovada em sede de Avaliação de Impacte Ambiental, 

o que salvaguardou à partida o estabelecimento de novas condicionantes de 

natureza diversa na área de inserção do projecto. 

Acresce que, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT 

Algarve) em vigor à data do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 11/91, de 21 de Março, foi substituído pelo PROT 

recentemente aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 

3 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Rectificação n.º 85c/2007, de 2 

de Outubro. O plano vigente constitui, em conjunto com o Programa Nacional de 

Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) – no qual se baseou – um quadro de 

referência estratégico, incluindo normas orientadoras para a revisão e 

desenvolvimento dos Planos Directores Municipais (PDM). 

O PROT em vigor prevê, no seu Volume II, Parte II – Programa de Execução, a lista 

de realizações de iniciativa pública, concertadas ou contratadas entre a 

Administração e o sector privado, que deverão ser concretizadas durante o seu 

período de vigência. No que concerne aos transportes e acessibilidades, 

concretamente no que se refere às infra-estruturas rodoviárias, constata-se que a 

referida lista inclui a Variante a Loulé, entre outras, com grau de prioridade 1 e 

prazo de realização a partir de 2007. 

Face ao acima exposto, conclui-se que o presente Projecto se encontra 

perfeitamente compatível com a disciplina respeitante ao ordenamento do território 

constante dos instrumentos de gestão territorial em vigor, dado que se encontra 

previsto nos grandes objectivos e estratégias de Ordenamento previstas no PNPOT 

e no PROT Algarve, às quais o PDM de Loulé terá futuramente de se submeter, 

sofrendo para tal as alterações necessárias. 

Em relação ao ponto 1.3, o presente RECAPE integra em anexos técnicos 

específicos, a análise das condicionantes mencionadas, quer ao nível dos sistemas 

ecológicos (Anexo VI), quer ao nível do Ruído (Anexo V) e da Paisagem (Anexo IX), 
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quer ainda no que diz respeito à Monitorização (Anexo X) e às medidas a integrar o 

Caderno de Encargos de obra (Anexo XI). Salienta-se que os Planos de 

Monitorização propostos foram desenvolvidos em conformidade com o disposto no 

Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

3.4.1. MEDIDAS REQUERIDAS PELA DIA 

Relativamente às medidas requeridas pela DIA, estas são seguidamente 

apresentadas. Complementarmente é igualmente referida a fase de aplicação das 

medidas requeridas. 
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Quadro 3.58 – Medidas de minimização requeridas pela DIA e respectiva fase de aplicação 

Identificação Medida de Minimização Fase de Aplicação Observações 

1 

Considerar a utilização na construção dos aterros dos materiais provenientes das escavações, 

essencialmente solos e misturas solo-enrocamento, devendo ser definidas as suas condições 

de colocação em obra. Os materiais com características de solos devem ser aplicados no 

revestimento de taludes. 

Fase de Construção 

É prática corrente em obra reutilizar os materiais 

de escavação na execução dos aterros, sempre 

que tal se verifique tecnicamente viável 

2 

Os taludes a executar devem ter em conta a natureza dos materiais (fracturação e alteração), 

de forma a garantir a sua estabilidade, devendo as inclinações dos mesmos permitir a fácil 

integração na envolvente. 

Fase de Construção 

Os taludes propostos para o projecto de 

execução seguem as instruções originadas pelo 

Estudo Geológico e Geotécnico 

3 

Análise das situações onde será necessário efectuar drenagem interna dos taludes, e onde se 

terá de utilizar órgãos de drenagem superficial para protecção dos taludes (valetas de crista e 

de banqueta e descidas de taludes) 

Fase de Projecto de 

Execução 

O projecto de drenagem contempla as 

necessárias medidas para a drenagem interna 

dos taludes 

4 

As Passagens Hidráulicas (PH) devem ser dimensionadas com secção única e de forma a 

garantirem a continuidade da linha de água a montante e a jusante, em termos de 

funcionamento hidráulico. Nos locais onde a jusante existem pontões terá de ser revista a sua 

capacidade de vazão e, caso se verifique que a secção é insuficiente, terá de se proceder à sua 

substituição. Especial atenção deverá merecer a área a jusante da PH0.1A1 

Fase de Projecto de 

Execução 

O projecto de drenagem efectua o 

dimensionamento de todos os órgãos de 

drenagem associados ao projecto 

5 
Onde existirem caminhos paralelos ao longo da via as PH devem ser prolongadas sob os 

mesmos 

Fase de Projecto de 

Execução  

Ao longo da via não se identificam viam 

paralelas à plena via com excepção dos 

restabelecimentos desenvolvidos no âmbito do 

presente Projecto de Execução. Assim, de modo 
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Identificação Medida de Minimização Fase de Aplicação Observações 

a evitar situações de inundação e de aumento do 

efeito barreira, foram desenvolvidas infra-

estruturas hidráulicas adequadas 

6 

Deverá ser dada especial atenção ao restabelecimento de caminhos existentes não podendo as 

soluções propostas agravar inundações locais ou obstruir o escoamento natural (ausência de 

restabelecimento ao km 1) 

Fase de Projecto de 

Execução  

De modo a evitar situações de inundação e de 

aumento do efeito barreira, foram desenvolvidas 

infra-estruturas hidráulicas adequadas 

7 
O projecto de execução deve contemplar a restituição de todos os pontos de água que se 

prevê que venham a ser afectados, bem como as infra-estruturas hidráulicas a eles associadas 

Fase de Projecto de 

Execução  

Dadas as diversas condicionantes existentes ao 

longo do traçado, incluindo habitações, não foi 

possível evitar a afectação da totalidade dos 

pontos de água identificados, pelo que os 

proprietários dos referidos pontos de sejam 

afectados serão indemnizados 

8 

Caso o projecto de execução venha a prever a implementação de bacias de retenção, a sua 

implementação deverá justificar-se face às características dos aquíferos, aos sentidos mais 

prováveis do fluxo de percolação e à existência de captações de maior interesse e susceptíveis 

de serem afectadas 

Fase de Projecto de 

Execução 

Foram definidas quatro bacias de decantação de 

águas provenientes da drenagem longitudinal da 

via e dimensionadas de acordo com os caudais 

expectáveis 

9 

Prospecção sistemática, a aplicar ao corredor seleccionado e a todas as áreas a afectar no 

decurso da obra, incluindo as correspondentes ao restabelecimento da rede viária, à 

construção e/ou melhoria dos acessos à obra, aos estaleiros, e aos locais de empréstimo e 

depósito de terras, devendo ser apresentado os resultados desses trabalhos 

Fase de Projecto de 

Execução 

A prospecção sistemática foi realizada 

encontrando-se os resultados da mesma no 

Anexo VII – Património. No tocante às áreas dos 

futuros estaleiros, acessos a obra e outras infra-

estruturas temporárias, não é conhecida a sua 

localização antes da fase de obra, sendo o 
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Identificação Medida de Minimização Fase de Aplicação Observações 

adjudicatário a escolher o local de acordo com as 

condicionantes existentes e identificadas. Sendo 

assim, a prospecção das referidas áreas será 

realizada no âmbito da empreitada 

10 
Análise dos locais que atravessam áreas agrícolas, de modo a aproximar o traçado definitivo 

do limite das propriedades, por forma a evitar o seu seccionamento 

Fase de Projecto de 

Execução 

Aquando da localização dos restabelecimentos 

tentou-se minimizar ao máximo e seccionamento 

das áreas atravessadas (ver desenho RPE-RF.01-

DPJ-02). Complementarmente poderá ser 

observado o projecto de Expropriações. Realça-

se a execução do túnel previsto, garantindo a 

continuidade da passagem na propriedade 

afectada 

11 

Deverá ter-se em consideração o afastamento do traçado dos furos licenciados pela ex-DRAOT 

– Algarve. Para além disso, o Projecto de Drenagem deverá ter em consideração o 

direccionamento das águas da plataforma para locais afastados dos terrenos envolventes à 

estrada que apresentam furos. Deverá ainda ter em atenção o adequado alinhamento das 

Passagens Hidráulicas com as linhas de água a restabelecer 

Fase de Projecto 

Base / Projecto de 

Execução 

O projecto de Drenagem foi definido na corrente 

fase, com o dimensionamento dos órgãos de 

drenagem transversal e a definição da 

orientação das PH. Dadas as diversas 

condicionantes existentes ao longo do traçado, 

incluindo habitações, não foi possível evitar a 

afectação da totalidade dos pontos de água 

identificados, pelo que os proprietários dos 

referidos pontos de sejam afectados serão 

indemnizados 
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Identificação Medida de Minimização Fase de Aplicação Observações 

12 Apresentar medidas que minimizem os impactes resultantes da afectação de habitações 
Fase de Projecto de 

Execução 

De acordo com o anteriormente referido não se 

prevê a afectação directa de habitações pelo que 

as medidas a considerar passa pela adopção, no 

início das obras, um sistema de 

encaminhamento e resposta de queixas e 

reclamações, de modo a permitir aferir o grau de 

incomodidade percepcionado pela população 

residente e equacionar a necessidade de 

implementação de medidas adicionais. Salienta-

se a inclusão do Muro 1, a proposta de um 

Projecto de Integração Paisagística e de um 

Projecto de Protecção Sonora, cujos objectivos 

passam pela minimização dos efeitos negativos 

da via para os residentes na envolvente 

13 

O projecto de Vedação deverá ter em consideração a utilização de uma vedação de malha 

progressiva, sendo mais estreita na zona mais próxima do solo onde deverá ser o mais 

próximo possível de 2.5 cm na vertical e 15 cm na horizontal. A sua altura deve ser constante 

(pelo menos 1.50m), formando uma estrutura contínua (intransponíveis para a maioria das 

espécies animais), sendo apenas interrompida nos locais de passagem. Para além disso, em 

toda a sua extensão deverá ser enterrada a uma profundidade de cerca de 20 cm, adaptando-

se ao perfil do terreno 

Fase de Projecto de 

Execução 

Na corrente fase é desenvolvido o Projecto das 

Vedações, as quais limitarão os acessos à via, 

ressalvando-se a necessidade de não recorrer ao 

uso de arame farpado no coroamento das 

mesmas 

14 O projecto de Integração Paisagística, deverá ter em consideração as seguintes medidas: Fase de Projecto de Nesta fase é desenvolvido o Projecto de 
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Identificação Medida de Minimização Fase de Aplicação Observações 

 A instalação de barreiras naturais de vegetação ao longo de toda a via, especialmente 

nas zonas que atravessam ou se desenvolvem próximo das áreas sensíveis 

identificadas. As espécies florísticas a utilizar devem ser autóctones, sendo colocadas 

a uma distância considerável das bermas (cerca de 4 m, para árvores e arbustos), 

para não constituírem risco para os automobilistas; 

 Implementação do revestimento vegetal dos taludes resultantes da inserção da via na 

paisagem, com o objectivo de diminuir o seu impacte visual envolvente e minimizar a 

sua erosão superficial; 

 Deverá ser efectuada a plantação de uma cortina arbóreo-arbustiva nos taludes com 

espécies de crescimento rápido com o objectivo de diminuir o seu impacte visual na 

envolvente e minimizar a sua erosão; 

 Deverá ter-se em atenção a escavação existente entre os km 2+100 e 2+200, 

sensivelmente, apresentando-se medidas específicas de integração paisagística para 

este local. 

Execução Integração Paisagística. Com o mesmo 

conseguir-se-á reduzir os impactes negativos 

mais significativos que ocorrerão, sobre a 

paisagem, na fase de construção e que tomam 

um carácter permanente na fase da exploração, 

nomeadamente os resultantes das acções de 

desmatação, decapagem de terra viva e dos 

movimentos de terra. O Projecto de Integração 

Paisagística cumpre as indicações da DIA 

15 

Na escolha dos locais de empréstimo e depósito de terras e de estaleiro, deverão ser evitados 

terrenos agricultados com culturas regadas e pomares, com destaque para a Campina de 

Cima, solos de melhor potencial produtivo classificados na RAN, áreas de ocupação florestal, 

sumidouros e locais preferenciais de recarga de aquíferos, locais próximos dos aglomerados 

habitacionais, áreas classificadas mais sensíveis do ponto de vista da flora e da fauna, 

especialmente o Sítio Barrocal, bem como os locais junto dos furos existentes na região. 

Fase de Projecto de 

Execução 

Nesta fase é desenvolvida uma Carta de 

Condicionantes ao estaleiro e às áreas de 

vazadouro e de empréstimo nas quais serão 

apresentadas propostas de locais que respeitem 

o solicitado pela DIA 
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16 

As manchas de empréstimo para suprir o défice de materiais para aterro, bem como 

vazadouros para colocação de terras sobrantes, sempre que possível, deverão privilegiar 

pedreiras em actividade na região para evitar intervencionar áreas virgens com consequente 

impacte ao nível dos sistemas ecológicos (flora e fauna), paisagem e geomorfologia 

Fase de Construção - 

17 

Caso não existam ou não se verifique a possibilidade de colocação do material excedente da 

obra em pedreiras da região, deverão ser privilegiadas as áreas que actualmente se encontram 

degradadas ou incultas 

Fase de Construção - 

18 

O traçado de eventuais acessos à zona de implantação da via deve ser planeado de modo a 

que estes se situem fora das áreas sensíveis identificadas e das áreas agrícolas. Não devem 

ser afectadas as áreas sensíveis nem as zonas de matos mediterrânicos 

Fase de construção - 

19 

A programação da obra de construção da estrada, deverá contemplar o restabelecimento de 

caminhos cortados, bem como os serviços afectados, antes do seu corte, ainda que tal seja 

feito através de estruturas provisórias 

Fase de Construção - 

20 

Sempre que possível, as obras devem ser programadas para que a fase de limpeza, 

desmatação e movimentação de terras ocorra preferencialmente no período seco 

(normalmente a partir de meados de Julho), de modo a não coincidir com o período de 

reprodução das espécies. Durante o restante período da obra, devem ser evitados os meses de 

Março a Julho, principalmente nas áreas sensíveis identificadas, devido à época de reprodução. 

Fase de Construção - 

21 
Antes de se iniciar a construção da via devem ser promovidas acções de sensibilização 

ambiental para os trabalhadores directa ou indirectamente envolvidos na obra. 

Fase de Pré-

construção 
- 
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22 
A movimentação de terras deverá ser efectuada em períodos secos, possibilitando a 

estabilização progressiva dos terrenos afectados. 
Fase de Construção - 

23 

Deverá ser efectuado o restabelecimento de todos os serviços interceptados pela estrada, 

incluindo entre outras condutas de água e sistemas de rega que terão de ser substituídos e 

assegurada a manutenção da água para cada uso, no mais curto espaço de tempo 

Fase de Construção - 

24 

A desmatação deverá ser reduzida ao mínimo estritamente necessário à construção da obra. A 

camada superficial dos soslos das classes de capacidade de uso A e B, nas áreas que venham 

a ser ocupadas pela estrada, deverá ser removida e acumulada em pargas, para futura 

utilização no revestimento dos taludes. 

Fase de Construção - 

25 
Sempre que ocorra a intersecção das linhas de água, estas devem ser restabelecidas na sua 

totalidade, o mais rapidamente possível, com secções que permitam a drenagem hídrica 
Fase de Construção - 

26 

Durante a construção todas as estruturas hidráulicas afectadas terão de ser recuperadas. 

Existindo depósitos de água nas imediações ter-se-á de identificar a localização das 

respectivas adutoras e condutas, no sentido de se adoptarem as medidas necessárias. 

Fase de Projecto de 

Execução/ 

Construção 

De modo a identificar as infra-estruturas afectas 

aos diferentes serviços passíveis de serem 

afectadas foram contactadas as diferentes 

entidades. Assim, encontram-se identificadas no 

capítulo dos serviços afectados e no desenho 

RPE-RF.01-RHD-01 as adutoras e as condutas 

próximas do traçado e a proteger 

27 

No caso dos poços ou furos que sejam directamente afectados, deverá ter-se em consideração 

a construção de alternativas, de modo a não prejudicar os seus utilizadores, evitando 

inviabilizar os usos associados 

Fase de Projecto de 

Execução 

Os pontos de água directamente afectados pelo 

projecto constituem benfeitorias e são 

considerados no projecto de expropriações. 
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28 
Deverá proceder-se à limpeza das linhas de água de forma a anular a sua obstrução, total ou 

parcial, de modo a que a drenagem se efectue naturalmente 
Fase de Construção - 

29 

Deverá restringir-se a execução de acções poluentes aos locais dos próprios estaleiros. No 

entanto, determinadas acções como a limpeza das máquinas e o enchimento dos camiões com 

combustíveis e outros materiais, deverão ser realizados em locais impermeabilizados e onde 

seja possível fazer a sua escolha e armazenagem. A recolha de óleos e outros produtos 

perigosos deverá ser realizada de acordo com as normas nacionais. 

Fase de Construção - 

30 

No caso de ser necessária a instalação de centrais betuminosas e centrais de betão, estas 

devem ser providas de dispositivos de redução de emissão de poluentes e colocadas também o 

mais distanciado possível das áreas habitacionais 

Fase de Construção - 

31 
Dever-se-á evitar o corte ou derrube de árvores de grandes dimensões, uma vez que 

constituem excelentes locais de abrigo para diversas espécies faunísticas 
Fase de Construção - 

32 
O Uso de explosivos deve ser programado de modo a ocorrer fora das épocas de reprodução e 

hibernação da fauna. Deve assim ser evitado o período entre 15 de Março e 15 de Maio 
Fase de Construção - 

33 

Limitar ao máximo as acções e área total de intervenção, por forma a preservar as 

comunidades vegetais aí presentes. Nos locais onde a via se aproxime das áreas sensíveis é 

fundamental que seja impedida a circulação de maquinaria fora dos caminhos locais previstos. 

Devem assim ser isoladas com fita colorida ou tapumes, para evitar que sejam danificadas por 

máquinas ou trabalhadores. 

Fase de Construção - 

34 Deve ser impedido o fogueamento em áreas onde exista risco de incêndio (principalmente e Fase de Construção - 
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áreas de matos mediterrânicos) 

35 

Durante o período seco, sempre que possível, deverão ser regados os principais caminhos 

utilizados pelas máquinas envolvidas na construção da via, de forma a reduzir as poeiras e 

minimizar os seus efeitos adversos (diminuição da taxa de fotossíntese) na vegetação 

envolvente, principalmente em caso de pomares de citrinos 

Fase de Construção - 

36 

Os resíduos vegetais não poderão ser enterrados ou depositados próximo das linhas de água 

ou charcos da área de estudo, pois podem provocar a degradação da qualidade da água. A 

descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser devidamente licenciada 

e ser efectuada longe das áreas sensíveis ao nível dos sistemas ecológicos e do ponto de vista 

agrícola e dos corpos de água que existem na região. 

Fase de Construção - 

37 

Efectuar o acompanhamento ambiental da Solução A – 1ª Sub-fase, nomeadamente cerca do 

1+800 – onde se aproxima da Área Sensível 2 – em que se verifica a existência de dois 

charcos que se integram no habitat prioritário “charcos temporários mediterrânicos” 

Fase de Construção 

Em fase de RECAPE foi constatado que os 

charcos referidos e classificados como charcos 

temporários mediterrânicos correspondem na 

verdade a antigos poços de extracção de barro, 

não se enquadrando no referido habitat natural 

prioritário. Em todo o caso, durante a fase de 

obra são propostas medidas de protecção de 

modo a evitar a interferência com estas 

38 

Por forma a assegurar a utilização das passagens para a fauna, deve ser plantada vegetação 

em ambos os lados das passagens (idealmente 2 m de cada lado), numa estrutura tipo funil, 

de modo a formar corredores de encaminhamento para o respectivo local 

Fase de Projecto de 

Execução / 

Construção 

A análise das Passagens Hidráulicas passíveis de 

serem adaptadas como passagens para a fauna 

encontra-se no Anexo IV – Componente 

Biológica e no Projecto de Integração 
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Paisagística (anexo IX) 

39 
Deverá ser efectuado o acompanhamento das obras por arqueólogos durante a instalação de 

estaleiros, nas fases de decapagem, desmatação e revolvimento de solos 
Fase de Construção - 

40 

Deverá ser efectuada a prospecção prévia à fase de construção das áreas de instalação de 

estaleiros, áreas de depósitos temporários e empréstimos de terras e dos caminhos de acesso 

que venham a ser eleitos 

Fase de Construção - 

41 

Para qualquer uma das soluções escolhidas, para evitar a destruição dos elementos 

patrimoniais nº2 (Casa de habitação característica da região) e nº 4 (Casa de habitação 

característica da região), devido à circulação de maquinaria pesada e de pessoal, preconiza-se 

ainda a sua vedação. 

Fase de Construção - 

42 
Deverão ser implementadas todas as medidas e cumpridas todas as recomendações 

constantes no Projecto de Integração Paisagística 

Fase de Projecto de 

Execução / 

Construção 

O Projecto de Integração Paisagística é definido 

na presente fase de projecto de Execução e 

deverá ser aplicado na fase de construção 

43 

Após a conclusão dos trabalhos, deverão ser removidos todos os materiais estranhos, o solo 

deverá ser regularizado, escarificado ou gradado de forma a acelerar a sua recuperação e o 

aparecimento de vegetação, procedendo-se à implementação do Projecto de Integração 

Paisagística. 

Fase de Construção  

44 
Relativamente à concessão de sal-gema é necessário tomar medidas relacionadas com as 

vibrações resultantes do movimento das máquinas e possível utilização de explosivos em obra. 
Fase de Construção - 

45 Deverão ser devidamente assinaladas na actual rede viária com painéis informativos, as áreas Fase de Construção - 
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afectadas pela construção desta via e criadas as condições que reduzam as situações de 

perigo. Caso seja necessário criar percursos alternativos com o objectivo de desviar o tráfego 

das áreas em construção, estas deverão ser divulgados através dos meios de comunicação 

social local (condicionamentos à circulação – datas e locais) e devidamente sinalizadas, bem 

como mantidas as boas condições de circulação. 

46 

Deverá minimizar-se o efeito barreira restabelecendo rapidamente as vias interceptadas, 

procurando manter livres os caminhos e estradas de passagem habitual, necessários ao 

normal decorrer das actividades da população local. 

Fase de Construção - 

47 
Deverá ser efectuado um Plano de Integrado de Gestão de resíduos resultantes da actividade 

dos estaleiros e da obra 

Fase de Projecto de 

Execução / 

construção 

É apresentado um Plano de Gestão Ambiental no 

qual será integrado o Plano de Gestão de 

Resíduos 

48 

Após a conclusão dos trabalhos, as áreas de solos de boa aptidão agrícola, temporariamente 

utilizadas, deverão ser limpas dos materiais da obra e efectuada uma escarificação ou 

gradagem, por forma a recuperarem mais rapidamente as suas características naturais 

Fase de Construção - 

49 Proceder à recuperação das vias utilizadas de forma a repor as condições iniciais Fase de Construção - 

50 

Caso as serventias rurais de acesso habitual às parcelas agrícolas, seja usadas como caminhos 

de acesso à obra, deverão ser repostas as suas características originais após a cessação dos 

trabalhos. Deverá ser privilegiada, para este efeito, a frente de trabalho de implantação da 

própria vi. 

Fase de Construção - 

51 
Após a conclusão dos trabalhos, dever-se-á assegurar a remoção dos entulhos e de todos os 

resíduos resultantes das obras (embalagens plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre 
Fase de Construção - 
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outros). Todos estes materiais, assim como as terras resultantes das escavações deverão ser 

transportadas para os locais destinados para esse fim, não devendo em hipótese alguma ser 

depositados dentro ou próximo das áreas sensíveis identificadas, matos ou bosques 

mediterrânicos, pomares de sequeiro, zonas agrícolas, zonas de vegetação ribeirinha ou linhas 

de água, mesmo que estas se situem fora da área de implantação do empreendimento 

52 

O restabelecimento e recuperação paisagística de toda a envolvente degradada devem ser 

efectuados após a conclusão das obras, quando houver a certeza de que esses locais não virão 

a ser novamente intervencionados, usando exclusivamente a flora autóctone, bem adaptada às 

condições edafo-climáticas da região 

Fase de Construção  

53 
Assegurar que, antes da abertura da via ao tráfego, todas as obras minimizadoras ou 

correctoras dos impactes estejam concluídas. 

Fase de Pré-

Exploração 
- 
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3.4.2. MEDIDAS ADICIONAIS 

Além das medidas consideradas no Estudo de Impacte Ambiental e as definidas 

pela Declaração de Impacte Ambiental, consideraram-se como pertinentes as 

medidas de minimização seguidamente mencionadas. 

 

Geologia 

 Relativamente à Concessão Mineira de Salgema, deverá obrigatoriamente 

ser informado por escrito o Concessionário, em particular o director da mina 

ou o responsável da segurança, relativamente à utilização de explosivos em 

obra, nomeadamente em relação aos horários dos rebentamentos, com a 

antecedência de 24horas. 

Recursos Hídricos 

 Deverá ser salvaguardada a manutenção de limpeza e desobstrução das 

passagens hidráulicas, de modo a garantir o escoamento natural das linhas 

de água. 

 Deverá ser salvaguardado o adequado restabelecimento das condutas 

identificadas, devendo as entidades responsáveis (Águas do Algarve) serem 

informadas. 

Ruído 

Fase de Construção 

Tendo em conta os impactes associados à construção do Lanço em análise, as 

medidas de minimização do ruído a adoptar deverão ser as seguintes: 

 Solicitar uma Licença Especial de Ruído à respectiva câmara municipal 

quando for necessário efectuar actividades ruidosas entre as 20h00 e as 

08h00 e aos Sábados, Domingos e Feriados; 

 Elaboração de um programa de manutenção periódica das máquinas e 

equipamentos para verificar as suas condições de funcionamento, de modo a 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 236 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

cumprir os limites definidos no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro 

(Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento para 

Utilização no Exterior); 

 Redução e controle da velocidade de circulação dos veículos pesados nas 

vias de acesso à obra; 

 Realizar campanhas de monitorização ao ruído produzido pelas obras, 

sempre que estas tenham lugar na proximidade de zonas habitadas; 

Em relação à localização do estaleiro este deverá ser implementado num local 

afastado de edificações de uso sensível. 

Fase de Exploração 

As medidas de minimização a implementar deverão cumprir os limites estabelecidos 

para a situação de não classificação da zona. No presente estudo considera-se que 

os receptores se inserem numa zona não classificada. Na implementação das 

medidas de minimização do ruído foi considerada a hipótese do dimensionamento 

de barreiras acústicas. 

Para os casos em que os receptores sensíveis apresentam um nível sonoro superior 

ao limite legal em mais de 1 dB(A), serão equacionadas medidas de minimização 

acústica. No quadro seguinte são apresentados os receptores que irão necessitar de 

medidas de minimização acústica, sendo incluído os níveis sonoros estimados, 

assim como o respectivo nível sonoro a subtrair para que os receptores se 

encontrem dentro dos limites legais. 

Quadro 3.59 – Receptores que necessitam de protecção acústica 

Receptor 

Valores prospectivados, em dB(A) – Ano 

2009 Valor a subtrair 

[dB(A)] 
Lden Ln 

1 65 58 5 

3 63 56 3 
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Receptor 

Valores prospectivados, em dB(A) – Ano 

2009 Valor a subtrair 

[dB(A)] 
Lden Ln 

4 64 57 4 

7 69 62 9 

8-a 66 59 6 

8-b 70 63 10 

13 63 56 3 

As medidas de minimização acústica serão apresentadas (e dimensionadas, no caso 

de se optar pela implementação de barreiras acústicas) no Projecto de Protecção 

Sonora, sendo as barreiras acústicas devidamente compatibilizadas com o espaço 

disponível nos taludes e com as restantes componentes do projecto (painéis de 

sinalização, obras de arte iluminação e telecomunicações, acessos, etc.). 

No presente RECAPE é apresentado um plano de monitorização geral, elaborado de 

acordo com o Anexo II (alínea VI, C) da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que 

fixa as normas técnicas para a estrutura do estudo de impacte ambiental. 

 

Componente Biológica 

Para a minimização dos impactes sobre a Área Sensível 2 deverão ser 

implementadas as seguintes medidas de minimização: 

 não interferir com nenhuma das restantes charcas presentes na zona, por 

forma a salvaguardar a integridade destas e garantir a permanência de 

locais de reprodução; 

 para além da instalação de vedação de malha progressiva prevista ao longo 

de toda a via, entre o pk 0+800 e o limite do coroamento do túnel deve ser 

reforçada a vedação referida com vedação de malha reduzida (< 15 mm) ou 
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com tela por forma a impedir a entrada na plataforma de rodagem de 

animais de pequeno porte (incluindo espécies de outros grupos) e a 

direccioná-las para a PH 0.3, possibilitando a passagem entre os dois lados 

da via; 

 a aplicação da mesma medida de minimização entre o coroamento da saída 

do túnel e a PH 1.1; 

Para a minimização dos impactes sobre a Área Sensível 4 deverão ser 

implementadas as seguintes medidas de minimização: 

 proibição de fazer fogo junto à mancha definida, que deverá ser delimitada 

fisicamente através da implantação de uma barreira de sinalização, 

minimizando a probabilidade da ocorrência de incêndios com origem nas 

actividades da obra; 

 proibição da circulação de trabalhadores e máquinas afectas à obra na zona 

delimitada, evitando os impactes sobre a vegetação, nomeadamente e sua 

degradação através do pisoteio e a sua destruição directa; 

 durante os períodos secos, de modo a minimizar os efeitos da deposição de 

poeiras sobre a vegetação, a frente de obra deverá ser regada 

periodicamente; 

 sempre que possível, as actividade mais ruidosas entre as quais a 

desmatação e os movimentos de terras, deverão ser evitadas durante os 

períodos de reprodução das espécies; 

 

Património 

Fase Prévia à Obra 

 Propõe-se a elaboração de um dossier informativo a fornecer ao 

empreiteiro pela equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico, 

onde conste a localização e descrição sumária dos sítios localizados nas 

imediações do traçado, de modo a que seja evitada a sua afectação pela 

obra. 
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 Durante a os trabalhos de campo da fase de RECAPE, identificou-se a 

existência de um sítio arqueológico (nº10) cujo ponto central se encontra a 

68m do eixo da via. Recomenda-se como medida de minimização de 

impacte, uma prospecção sistemática do terreno e recolha de materiais 

(por amostragem), bem como a realização de sondagens de diagnóstico 

(duas sondagens arqueológicas de 1x1m), escavadas até à cota de 

afectação ou ao substrato geológico, que permitam caracterizar a ocupação 

existente, bem como o acompanhamento arqueológico permanente 

durante a escavação deste troço de via. 

 Propõe-se igualmente que eventuais vestígios que possam ser detectados 

durante o acompanhamento da obra, e que possam sofrer uma destruição 

total ou parcial, deverão ser sujeitos a sondagens ou escavações 

arqueológicas na área a ser afectada. 

 Devido à proximidade ao eixo da via, considera-se necessário proceder à 

vedação e sinalização das ocorrências patrimoniais nºs 3,4 e 11 bem como a 

realização de uma memória descritiva destas estruturas. 

 Após a desmatação deverá ter lugar uma prospecção sistemática de modo a 

colmatar as lacunas ao nível da visibilidade do terreno verificadas nos 

trabalhos de campo realizados, quer na fase de EIA, quer na fase de RECAPE 

 

Componente Social 

Fase de Construção 

 Deverão ser promovidas acções de informação à população local, sobre a 

localização, os objectivos, os benefícios e os impactes negativos associados 

ao projecto, bem como sobre a duração e a calendarização prevista para o 

mesmo, no sentido de promover um maior grau de adesão ao projecto e de 

aceitação dos custos sociais gerados; 

 A afectação de serviços (tais como água, luz e gás) deverá ser comunicada à 

população com a devida antecedência e com informação (período e duração 
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da afectação, entre outros) que permita aos utentes aumentar a percepção 

de controlo e gerir a situação de incomodidade no seu quotidiano; 

 A realização de determinadas actividades de obra geradoras de grande 

desconforto (por exemplo a utilização de explosivos) deverá ser comunicada 

à população com a devida antecedência e informação antecedência e com 

informação (período e duração da afectação, entre outros) que permita aos 

utentes aumentar a percepção de controlo e gerir a situação de 

incomodidade no seu quotidiano. 

 Deverão ser reparados, atempadamente, os danos verificados em 

decorrência das actividades associadas à obra, em habitações e outras 

edificações (danos devidos a vibrações e deslocações de terrenos) 

 Poderá ser disponibilizado um contacto telefónico através do qual possam 

ser solucionados eventuais problemas no decurso dos trabalhos; 
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3.5. MONITORIZAÇÃO 

De modo a avaliar o impacte da via sobre os diversos descritores e de modo a 

avaliar a eficiência das medidas de minimização propostas deverão ser definidos 

Planos de Monitorização, os quais deverão seguir as linhas orientadoras 

seguidamente descriminadas. 

 

3.5.1. RUÍDO 

O Plano de Monitorização apresentado no anexo correspondente dará cumprimento 

ao disposto na Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril e seguirá as indicações do 

Instituto do Ambiente, em documento datado de Fevereiro de 2003, sob o título 

“Directrizes para a Elaboração de Planos de Monitorização de Ruído de Infra-

estruturas Rodoviárias e Ferroviárias”. 

O referido plano de monitorização segue ainda os critérios constantes no Regime 

Legal sobre a Poluição Sonora, Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, 

tendo em consideração os seguintes factores: 

 Monitorização do nível sonoro emitido pelos trabalhos de construção da via, 

junto dos locais identificados com sensibilidade ao ruído; 

 Monitorização do nível sonoro emitido pelo tráfego rodoviário incidente nas 

habitações localizadas na proximidade da Variante Norte de Loulé à EN270, 

de modo a verificar a necessidade de implementar medidas de minimização 

acústica. 

A monitorização do ambiente sonoro deverá permitir a monitorização do 

parâmetro LAeq, do ruído ambiente exterior, com a periodicidade e condições 

definidas seguidamente: 

 Fase de construção (quando as actividades ruidosas sejam próximas de 

edifícios de uso sensível), e fase de exploração (ano de abertura e 

posteriormente uma campanha de cinco em cinco anos, no caso de não se 

verificarem evoluções anormais no tráfego); 
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 Campanha de Verão e Inverno, no ano de abertura da via; 

 Medições na vigência do período diurno e nocturno, com a duração mínima 

de 30 minutos. 

No quadro seguinte são apresentados os locais a monitorizar, sem detrimento de 

outros que possam ser integrados no Plano de monitorização. 

Quadro 3.60 - Identificação dos receptores sensíveis ao ruído 

Receptor 
Ponto de 

medição 

pk aproximado 

do receptor 

Lado4/Distância 

aproximada à 

via(m) 

Descrição 

1 P01 0+000 Dir. / 50  
Habitações/Centro 

de Saúde 

3 P03 0+200 Dir. / 25  Habitações 

4 P04 0+275 Esq. / 25 Habitações 

7 P07 0+600 Dir. / 10 Habitações 

8-a P08-a 0+640  Esq. / 20 Habitações 

8-b P08-b 0+790 Esq. / 10 Habitação 

13 P13 1+700 Dir. / 130 Habitação 

 

  

                                         

4 A referência aos lados da estrada (direito ou esquerdo) é atribuída considerando o sentido crescente da 
quilometragem. 
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3.5.2. COMPONENTE BIOLÓGICA 

3.5.2.1. INTRODUÇÃO 

O objectivo subsequente ao presente capítulo é o de apresentar directrizes para a 

elaboração e efectivação do Plano de Monitorização da Componente Biológica a 

implementar, associado ao Projecto de Execução da Variante Norte a Loulé a que 

este estudo diz respeito. 

Estas directrizes destinar-se-ão : 

1. à monitorização de manchas de habitats classificadas ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, reclassificado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 

24 de Fevereiro; 

2. à monitorização das espécies faunísticas representativas das comunidades 

de anfíbios e aves indicadas no Estudo de Impacte Ambiental, com especial 

incidência nas espécies com especial interesse para a conservação, por 

forma a estimar parâmetros populacionais como a riqueza específica, a 

abundância relativa e densidade (se possível) durante as diferentes fases 

consideradas: 

- Aves; 

- Morcegos; 

- Camaleão (Chamaeleo chamaeleon) e Cágado (Mauremys leprosa); 

- Anfíbios; 

3. à monitorização da mortalidade da fauna por atropelamento/colisão, por 

forma a determinar o efeito da via nos efectivos populacionais das espécies; 

A monitorização a implementar deverá aferir da eficácia das medidas de 

minimização propostas e detectar a eventual necessidade da implementação de 

medidas adicionais. 

3.5.2.2. HABITATS CLASSIFICADOS (D.L. 49/2005) 

Com base no Estudo de Impacte Ambiental realizado e no Relatório que este 

documento faz parte, deverão ser definidos locais de amostragem nos locais de 
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ocorrência de manchas de habitats classificados, no âmbito do Decreto-Lei n.º 

49/2005 de 24 de Fevereiro, adjacentes à área de implementação do projecto. 

Por forma a garantir uma colecção de dados razoável e que possibilite a 

determinação de tendências evolutivas das diferentes manchas a monitorar, bem 

como o efeito da via sobre estas, será importante a definição inicial do seu estado 

ecológico e a posterior comparação com outras mais afastadas, do mesmo habitat, 

servindo como referência. 

A monitorização deverá, deste modo, ser dividida em três fases: prévia à fase de 

construção, fase de construção e fase de exploração da via (quadro seguinte): 

Quadro 3.61 – Monitorização de habitats classificados 

Fase Acção 

Pré-construção Definição das manchas a amostrar; 

Determinação do estado ecológico das manchas a amostrar (adjacentes e de 

controlo): 

Cobertura 

Composição específica 

Construção Determinação do estado ecológico das manchas a amostrar (adjacentes e de 

controlo): 

Cobertura 

Composição específica 

Exploração Determinação do estado ecológico das manchas a amostrar (adjacentes e de 

controlo): 

Cobertura 

Composição específica 

O tipo de dados a recolher em cada local de amostragem possibilita o seguimento 

da evolução do estado ecológico das manchas de habitats classificados e a detecção 

de efeitos da via sobre as manchas mais próximas desta. 

De igual modo, as campanhas a realizar durante a fase de construção servirão para 

o acompanhamento das estruturas, possibilitando a verificação e (se possível) a 

prevenção de impactes decorrentes da actividade da obra. 
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No que concerne à metodologia de recolha da informação, esta deverá ser 

cientificamente válida, podendo ser utilizado o método dos quadrats ou uma sua 

variação. Deverá ser igualmente considerada a necessidade de em cada mancha 

amostrada, serem realizadas réplicas suficientes para obter uma imagem fidedigna 

do objecto amostrado, eliminando a probabilidade de ocorrência de amostras 

atípicas que induzam conclusões erradas na interpretação dos dados recolhidos. 

No que concerne à periodicidade, deverão ser efectuadas duas campanhas de 

amostragem durante a Primavera, de modo a contemplar o seu início e fim, e uma 

durante o Outono. A realização das amostragens nestas épocas coincide com o 

período de floração da maioria das espécies vegetais o que facilita a sua 

identificação. 

3.5.2.3. MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

As metodologias de amostragem a implementar deverão ser direccionadas para os 

diferentes grupos, considerando factores biológicos e ecológicos inerentes a cada 

grupo ou a cada espécie nalguns casos. 

Por forma a determinar o real efeito da estrada nas comunidades faunísticas, a 

metodologia a adoptar deve contemplar a realização de uma campanha prévia que 

possibilite a definição de um elenco específico ocorrente anteriormente à 

implementação do projecto, devendo igualmente proceder-se à monitorização 

durante a fase de construção, possibilitando a verificação da ocorrência dos 

impactes derivados da obra e da exploração da via 

 

Anfíbios 

Considerando as características e preferências ecológicas das espécies-alvo, os 

locais a amostrar deverão obrigatoriamente incluir as charcas identificadas na Área 

Sensível 2 e reservatórios/tanques dispersos pela envolvente da área de 

implementação do projecto ou seja, zonas onde a probabilidade de presença de 

animais deste grupo seja elevada pelo menos durante os meses mais húmidos. 
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Os métodos de recolha de dados a definir deverão ter validade científica 

comprovada, podendo consistir (entre outros) na observação directa dos animais 

através de transectos nos habitats susceptíveis (incluindo levantamento de pedras), 

no varrimento de planos de água com camaroeiro para captura e identificação 

visual ou no registo de vocalizações das espécies. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de 

dois períodos de amostragem anuais, um durante a Primavera (Março – Junho) e 

outro durante o Outono (Setembro – Dezembro), durante um período de 3 anos a 

contar do início da exploração, que poderá ser revisto em função dos resultados das 

monitorizações. 

 

Répteis 

De acordo com as indicações do Estudo de Impacte Ambiental, deverão ser alvo de 

amostragem específica duas espécies deste grupo, devendo as suas preferências 

ecológicas ser consideradas na definição das metodologias de recolha e análise de 

dados. 

Os métodos de recolha de dados a definir deverão, à semelhança do referido para 

os anfíbios, ter validade científica comprovada, podendo consistir (entre outros) na 

observação directa dos animais através de transectos nos habitats susceptíveis 

(pomares de sequeiro no caso do Camaleão), no varrimento de planos de água com 

camaroeiro para captura e identificação visual (Cágado). 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de 

dois períodos de amostragem anuais, um durante a Primavera (Março – Junho) e 

outro durante o Verão (Junho - Setembro), durante um período de 3 anos a contar 

do início da exploração, que poderá ser revisto em função dos resultados das 

monitorizações. 

Aves 

Tratando-se do grupo mais abundante e diversificado da fauna portuguesa e, por 

conseguinte, da área de implementação do traçado, a metodologia a definir para a 
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monitorização deste grupo deverá ter esses factores em consideração, bem como o 

elevado leque de habitats utilizados por estas espécies. 

Assim sendo, a amostragem deverá compreender todos os diferentes habitats 

presentes na envolvente da área de implementação, definindo uma metodologia de 

recolha de dados que maximize o resultados em função do esforço de amostragem. 

As observações pontuais (visuais e auditivas) sem limite de raio poderão ser uma 

das metodologias a seguir, dado que possibilitam registos em mais do que uma 

mancha, minimizando o esforço de amostragem. 

Assim sendo, deverão ser efectuadas 3 campanhas de amostragem por ano, 

coincidentes com os períodos mais favoráveis para a sua detecção e identificação. 

Deverá ser considerada pelo menos uma campanha de amostragem durante o 

Inverno, uma durante o período Primaveril e uma durante a época de migração 

(final do Verão/Início do Outono). O período estival é pouco favorável à observação 

de aves, razão pela qual não se propõe a realização de trabalho de campo. A 

duração de cada campanha deverá ser adequada aos pontos de amostragem 

considerados. A monitorização deve prolongar-se por um período de 3 anos após a 

data de início de exploração da via, podendo ser prolongado em face dos resultados 

das monitorizações. 

Mamíferos 

A definição de uma metodologia de amostragem deste grupo deverá ter em 

consideração as preferências ecológicas das espécies alvo e constrangimentos 

inerentes à sua biologia. 

De acordo com o constante no Estudo de Impacte Ambiental, no que diz respeito às 

espécies de morcegos seleccionadas, a sua monitorização poderá restringir-se à 

contabilização dos cadáveres encontrados ao longo da via e à monitorização dos dois 

abrigos conhecidos para a região (contagem do número de indivíduos de cada um 

deles), de forma a verificar se a estrada poderá ter algum efeito nos seus efectivos 

populacionais. As visitas aos abrigos deverão ser efectuadas na época de criação (e 

eventualmente, hibernação) das espécies consideradas.  
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Recomenda-se que informação relativa à contabilização dos animais mortos por 

atropelamento seja obtida através de amostragens trimestrais em toda a extensão 

da via ou em troços nos quais seja expectável que este impacte atinja uma 

significância mais elevada (e.g. áreas sensíveis). A monitorização deve prolongar-se 

por um período de 3 anos após a data de início de exploração da via, podendo ser 

prolongado em face dos resultados das monitorizações. 

A monitorização dos abrigos de morcegos deverá ser efectuada por especialistas 

nesta área, consistindo a técnica na contagem do número de indivíduos 

(eventualmente também de juvenis) de cada espécie que utilizam estes locais para 

criarem ou hibernarem, devendo a contabilização dos cadáveres de animais 

encontrados na estrada ser efectuada por um ou mais observadores que deverão 

deslocar-se a pé, de bicicleta, ou de automóvel (neste caso a uma velocidade 

inferior a 10 km/h). 

Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos ao ICNB (Instituto da 

Conservação da Natureza e Biodiversidade) para acompanhamento e aprovação. 

3.5.2.4. MORTALIDADE DA FAUNA POR 

ATROPELAMENTO/COLISÃO 

A metodologia a empregar para monitorar os efeitos da via nos vertebrados que a 

atravessam deverá ser semelhante à utilizada por Marques (1994) no estudo sobre 

os vertebrados mortos por atropelamento na EN 118 (Seminário sobre a Avaliação 

de Impacte Ambiental de Projectos Rodoviários, Espinho). 

A metodologia acima referida indica que a via deve ser percorrida em toda a sua 

extensão e a baixa velocidade nos dois sentidos, sendo as amostragens realizadas 

por duas pessoas. Os vertebrados encontrados mortos na estrada, assim como 

numa faixa marginal para ambos os lados da via serão considerados mortos por 

atropelamento. Com o recurso a uma check-list será registado o local da morte do 

animal (com um erro de 100 metros) e o lado da estrada em que se encontra. Os 

cadáveres deverão ser retirados de modo a evitar-se a contabilização múltipla. 
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Deverão ser igualmente registados o estado de decomposição dos indivíduos bem 

como os habitats existentes no local dos dois lados da via. 

No que concerne à periodicidade, a monitorização deverá contemplar um mínimo de 

dois períodos de amostragem anuais, um durante a Primavera (Março – Junho) e 

outro durante o Outono (Setembro – Dezembro). 

Esta monitorização deverá ter em especial atenção as espécies das famílias 

Strigidae e Tytonidae que podem apresentar elevadas mortalidade. 
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3.5.3. RECURSOS HÍDRICOS 

Quer durante a fase de construção quer de exploração ocorrem impactes sobre os 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, os quais devem ser monitorizados de 

modo a avaliar a necessidade de aplicar medidas de minimização. 

Assim sendo, são seguidamente apresentadas linhas orientadoras para o Plano de 

Monitorização a aplicar durante a fase de exploração da via: 

Parâmetros a monitorizar – Sem detrimento para outros que se venham a 

considerar como necessários, deverão ser considerados os seguintes parâmetros:  

 Cádmio 

 Chumbo 

 Cobre 

 Zinco; 

 Crómio; 

 Níquel; 

 pH; 

 Temperatura; 

 Oxigénio dissolvido; 

 Sólidos Suspensos Totais; 

 Carência Bioquímica em Oxigénio; 

 Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares; 

 Ferro; 

 Óleos e gorduras; 

 Turvação (só para as águas subterrâneas). 

Para além da análise destes parâmetros é fundamental proceder, nos locais de 

amostragem, à medição das variáveis hidráulicas (profundidade, velocidade e 

caudal), bem como a medição do nível hidroestático da água nos furos e/ou poços. 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 252 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

Relativamente à caracterização das águas subterrâneas deverão ser ainda 

registados, para cada poço ou furo seleccionado, os seguintes aspectos: 

 Localização; 

 Formação aquífera;  

 tipo de captação (poço, furo, nascente); 

 Profundidade;  

 Utilizações da água. 

A colheita da amostra deve ser acompanhada pela medição do caudal associado e a 

medição do pH e da temperatura deve ser feita imediatamente após a recolha da 

amostra (de forma automática). 

Periodicidade – Tal como definido pela DIA, “em relação à periodicidade, as 

amostragens das águas superficiais deverão ser efectuadas logo aquando das 

primeiras chuvas no final do Verão (Outubro) e em Março / Abril. As águas 

subterrâneas deverão também ser amostradas nesta ultima data e após o período 

seco, quando se fizer sentir o efeito da recarga sobre o aquífero”. 

Locais a monitorizar – No que concerne as águas superficiais e sem detrimento de 

outros pontos que se venham a considerar como necessários de monitorizar, 

deverá ser monitorizadas a única linha que é atravessada pelo projecto em estudo 

– Afluente da Ribeira de Cadouço. 

Locais a monitorizar – Relativamente às águas subterrâneas, sem detrimento de 

outros pontos que possam ser considerados numa fase posterior, deverão ser 

consideradas nesta fase as captações privadas identificadas na tabela seguinte, as 

quais se prevê venham a ser indirectamente afectadas durante a fase de 

construção. 

Quadro 3.62 – Captações de Água Subterrânea 

Ref. da Captação Tipo Uso 

4 Furo Doméstico 

12 Furo Doméstico 
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Ref. da Captação Tipo Uso 

17 Furo Doméstico e Agrícola 

20 Furo Doméstico 

Finalmente no que concerne às águas de escorrência, deverão ser considerados os 

pontos de monitorização nas bacias de drenagem seguidamente apresentados. 

 Ponto 1 – Ponto de Descarga da Bacia de Retenção a Executar 

aproximadamente ao pk 0+050; 

 Ponto 2 – Ponto de Descarga da Bacia de Retenção a Executar 

aproximadamente ao pk 0+275; 

 Ponto 3 – Ponto de Descarga da Bacia de Retenção a Executar 

aproximadamente ao pk 0+500; 

 Ponto 4 – Ponto de Descarga da Bacia de Retenção a Executar 

aproximadamente a 50 metros do final do traçado. 
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3.5.4. QUALIDADE DO AR 

Atendendo aos resultados obtidos nas simulações realizadas para determinação dos 

impactes sobre a qualidade do ar, não se afigura necessária a proposta de um 

plano de monitorização específico. 

No anexo IV – Qualidade do Ar é efectuada a modelação dos poluentes 

atmosféricos para aferição dos efeitos da via na qualidade do ar, com o recurso ao 

software CALINE4, nomeadamente no que concerne aos principais poluentes 

atmosféricos: NOx, CO e PM10. As simulações permitem concluir que para os 

referidos poluentes a qualidade do ar no cenário típico (condições meteorológicas 

médias da região) se mantém idêntica, não se verificando quaisquer alterações 

significativas e correspondendo a uma classificação de “Bom”, não se prevendo a 

ocorrência de impactes negativos significativos sobre os receptores localizados na 

sua envolvente. 
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4. ESTUDOS E PROJECTOS AMBIENTAIS NA 

FASE DE PROJECTO DE EXECUÇÃO 

No presente capítulo serão apresentados os estudos desenvolvidos na presente fase 

de Projecto de Execução. Os estudos considerados como necessários foram 

considerados tendo por base o referido na Declaração de Impacte Ambiental 

emitida ao Estudo de Impacte Ambiental.  

4.1. PROJECTOS DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO 

De acordo com o definido na DIA, foram desenvolvidos os estudos seguidamente 

mencionados: 

 

- Projecto de Protecção Sonora 

O Projecto de Protecção Sonora tem como objectivo avaliar o ruído que será 

emitido pelo tráfego rodoviário que irá circular na Variante Norte de Loulé à EN270 

e analisar a necessidade de implementar medidas de minimização acústica, de 

modo o proteger os receptores sensíveis ao ruído localizados na proximidade da 

futura via, através de modelação que possibilite a identificação de situações de 

incumprimento dos valores sonoros legalmente definidos para zonas com as 

características da zona de implantação do projecto. 

 

- Projecto de Integração Paisagística 

O Projecto de Integração Paisagística, tem como objectivos integrar o lanço da 

Variante Norte de Loulé à EN270, enquadrando e valorizando a envolvente da via, 

garantindo as relações de continuidade com a paisagem em que se insere, 

implementando uma estrutura verde adequada, salvaguardando a estabilização dos 



 
 

Variante Norte de Loulé à EN270 (2ª Fase) Página 258 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Relatório Base 

taludes e protegendo da erosão todos os solos afectados pela obra, promovendo o 

reequilibro ecológico e fomentando a redução da poluição atmosférica. Compreende 

os seguintes elementos: 

- Planos de reposição do coberto vegetal nas superfícies não pavimentadas 

adjacentes à via que sofrerem movimentações de terra, ficando sem 

revestimento vegetal, através de sementeiras e plantações com espécies 

seleccionadas de forma a garantir uma melhor adaptação às condições 

locais. Promover-se-á constituição de cortinas arbóreo-arbustivas de forma a 

diminuir o impacte visual e a afectação do enquadramento paisagístico das 

áreas com maior acessibilidade visual, nomeadamente dos núcleos 

populacionais afectados pela via. Desenvolver-se-ão módulos de plantação a 

implementar nos taludes de aterro e escavação, de modo a reduzir o 

impacte visual e permitir uma melhor integração paisagística e cénica na 

paisagem. 

- Medidas cautelares de modo a garantir a preservação da vegetação 

existente (nomeadamente exemplares de árvores ou arbustos que 

apresentem valor ecológico ou ornamental e vegetação ripícola), das linhas 

de água, das características de solo fértil – incluindo medidas de decapagem 

e armazenamento da terra viva. As medidas cautelares incluem também 

recomendações para a integração paisagística de depósitos temporários, 

estaleiros, depósitos permanentes e áreas de empréstimo de terras. 

- Normas técnicas correspondentes à qualidade dos materiais a utilizar e 

execução de todos os trabalhos necessários à correcta implementação do 

Projecto de Integração Paisagística. 

- Um plano de manutenção, para as áreas sujeitas a revestimento vegetal, de 

forma a garantir um desenvolvimento adequado do material vegetal, que 

promova a estabilização dos taludes e de todas as zonas intervencionadas e 

evite a erosão, durante a fase de exploração. 

Com o Projecto de Integração Paisagística conseguir-se-á reduzir os impactes 

negativos mais significativos que ocorrerão, sobre a paisagem, na fase de 

construção e que tomam um carácter permanente na fase da exploração, 
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nomeadamente os resultantes das acções de desmatação, decapagem de terra viva 

e dos movimentos de terra. 

A implementação do Projecto de Integração Paisagística dará origem a um impacte 

positivo, tanto na fase de construção como de exploração, devendo as obras de 

integração paisagística e de revestimento vegetal ser executadas à medida que os 

respectivos troços vão sendo construídos e nas épocas apropriadas especificadas 

nas Normas Técnicas e proceder-se ao plano de manutenção na fase de Exploração. 

 

4.2. ESTUDOS COMPLEMENTARES 

- Plano Geral de Acompanhamento Ambiental 

Complementarmente aos estudos anteriormente referidos e de modo a que sejam 

um correcto desempenho ambiental da construção da via, é apresentado um Plano 

Geral de Acompanhamento Ambiental. Este plano é constituído pelos Procedimentos 

Operacionais de Gestão Ambiental a implementar pelo empreiteiro adjudicatário, 

cujo objectivo se prende com a minimização dos impactes ambientais associados à 

empreitada de construção e com o cumprimento dos requisitos legais.  

A Gestão Ambiental na Obra estabelece as directrizes e acções para a identificação 

dos requisitos ambientais aplicáveis durante a fase de construção, permitindo 

verificar de uma forma eficiente os dados ambientais relevantes. Desta forma 

torna-se mais fácil reconhecer os problemas ambientais susceptíveis de ocorrerem 

e adoptar medidas preventivas ou correctivas. 

Todas as actividades desempenhadas no âmbito da empreitada de construção 

devem ser alvo de planeamento e gestão ambiental de acordo com as orientações 

e directrizes estabelecidas nos Procedimentos Operacionais de Gestão Ambiental.  

Consideram-se para os devidos efeitos, os seguintes Procedimentos Operacionais 

de Gestão Ambiental: 

- Gestão de Resíduos Não Perigosos; 

- Gestão de Resíduos Perigosos; 
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- Áreas de Empréstimo e Vazadouro; 

- Licenciamento e Construção de Sistemas de Tratamento de Águas 

Residuais; 

- Controlo de Poeiras; 

- Gestão do Ruído Ambiente; 

- Manipulação e Armazenagem Temporária de Óleos e Combustíveis; 

- Actualização dos Requisitos Legais. 

 

- Condicionantes ao Estaleiro 

Com este anexo pretende dar orientações sobre as localizações mais aceitáveis 

para os estaleiros e áreas de empréstimo e depósito (consoante a necessidade) do 

ponto de vista ambiental. Será ainda apresentada uma Carta de Condicionantes à 

Localização de Estaleiros, Áreas de Empréstimo e de Depósito. 
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5. ENTIDADES CONTACTADAS 
No âmbito do presente Relatório foram, até à data, efectuados o contactos junto 

das entidades constantes do quadro da página seguinte. As respostas aos pedidos 

de informação também se encontram no mesmo quadro. 

Complementarmente encontra-se em anexo (Anexo XIV) a correspondência trocada 

entre as diferentes entidades. 

 


