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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

Este Resumo Não Técnico (RNT) é parte integrante do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

Projecto de Ampliação da Pedreira n.º 5838 – “Pedreira da Cré”, sita na freguesia de Alvorge, 

concelho de Ansião, distrito de Leiria (Desenho 01). 

Este projecto compreende uma área de 430.958 m2(43,0 ha), que incluirá a área da 

exploração existente na actual pedreira e a futura área de ampliação. Da área total do 

projecto prevê-se que 161.340 m2 (16,1 ha) sejam área de exploração propriamente dita.  

A área do projecto engloba um total de 47.865 m2 (4,7 ha) de área já licenciada dos quais 

40.000 m2 (4,0 ha) corresponde à área de extracção da Pedreira n.º 5838, presentemente 

activa e a ser explorada pelo proponente do projecto.  

Em suma, este projecto visa um acréscimo da área licenciada em 383.093 m2 (38,3 ha) que 

corresponde a um aumento da área de exploração em 121.340 m2 (12,1 ha) para uma área de 

extracção total de 161.340 m2 (16,1 ha). 

A actividade principal associada a este projecto será a extracção de calcário para produção 

de carbonato de cálcio, destinando-se à produção de Matéria-Prima para a Indústria. 

Este projecto encontra-se abrangido pelo actual regime de AIA1, de acordo com o disposto no 

ponto 18 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º197/2005, de 8 de Junho, uma vez que a sua área excede os 25 ha. A 

Autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e a 

Entidade Licenciadora a Direcção Regional de Economia do Centro. 

O presente EIA foi realizado de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de 

Maio, (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Junho) e pela 

Portaria n.º330/ 2001, de 2 de Abril, tendo sido elaborado entre Setembro de 2010 e Julho de 

2011 por uma equipa multidisciplinar de consultores da Publiambiente – Equipamentos e 

Serviços para a Protecção do Ambiente, Lda. Este EIA avalia a fase de execução do projecto 

de ampliação da pedreira. 

O proponente deste projecto é a empresa Omya COMITAL, MINERAIS E ESPECIALIDADES SA., 

que possui larga experiência no sector da extracção e de transformação de inertes. 

Dado que o projecto em estudo consiste na exploração de inertes (calcário), constituiu-se 

desde logo como um dos objectivos principais EIA, identificar e avaliar os impactes inerentes à 

prossecução de tal projecto com base na caracterização da situação actual do ambiente no 

local e nas acções associadas à sua exploração e recuperação. 

Consequentemente, pretendeu-se definir e recomendar as medidas necessárias para evitar e 

minimizar, ou compensar, os impactes negativos resultantes das actividades inevitavelmente 

associadas a este projecto, potenciando, na medida do possível, os impactes positivos a ele 

também inerentes. 

Por essa via, este documento, visa salientar os aspectos mais relevantes do referido EIA, 

sintetizando os seus impactes positivos e negativos no ambiente, e servir de base à consulta 

pública. 

 

                                                 
1 Avaliação de Impacte Ambiental 

http://195.22.0.189/aia/docs/dl692000.pdf


2. DEFINIÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 

A área de intervenção do projecto em causa localiza-se no distrito do Leiria, concelho de 

Ansião, freguesia de Alvorge. 

Figura 1 – Localização da futura área do projecto, à escala nacional, regional e local (1/25.000) 

 

Legenda: 

Vermelho – área de pedreira a licenciar 

De acordo com a definição de áreas sensíveis, nos termos da alínea b) do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 

8 de Novembro, a área onde se desenvolverá o projecto não é abrangida por qualquer das 

situações referidas nos pontos i) ii) e iii) do citado. 

A área de ampliação situa-se na continuidade da área da actual pedreira, que já se encontra 

em laboração há alguns anos, predominantemente em direcção a Sudeste para áreas de uso 

florestal. A Oeste da área do projecto existe uma outra unidade industrial de extracção de 

calcário presentemente activa.  

A área do projecto localiza-se na continuidade da actual área da pedreira. A área do 

projecto encontra-se circundada por zonas de floresta. A Noroeste existe outra exploração de 

calcário e o aglomerado populacional mais próximo (Mata de Baixo) dista do limite Sudoeste 

da área do projecto 430 metros.  

O acesso à pedreira efectua-se através de uma via asfaltada, em bom estado de 

conservação, que liga a EN348 à entrada da pedreira. 

Presentemente a circulação dos veículos pesados provenientes da exploração da Pedreira n.º 

5838, efectua-se na direcção Norte/Noroeste da pedreira em direcção ao concelho de Soure, 

que é o destino exclusivo dos produtos extraídos, afectando assim, pelo seu atravessamento, as 

localidades mais próximas, localizadas ao longo das estradas a percorrer, ou seja utilizando um 

caminho público asfaltado, não classificado existente à saída da Pedreira, em direcção a 

Noroeste até à estrada nacional EN348 – Soure – IC2 seguir esta estrada até à intersecção com 

a IC2. Após a travessia da IC2, continuar pela EN 348 até Soure. 
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Com o projecto a situação não se alterará, mantendo-se a unidade de transformação da 

Omya como destino exclusivo dos produtos de extracção. 

A área encontra-se circundada por várias povoações: Malhadas a NE, Mata de Baixo a SO e 

Mucifas de Sto Amaro a NO. Todas as povoações enunciadas distam cerca de 1 km da área 

afecta ao projecto de ampliação. Na envolvente estende-se uma rede de estradas de terra 

batida que servem de ligação entre as povoações e as zonas de cultivo. 

A freguesia de Alvorge localiza-se na vertente norte do concelho de Ansião na fronteira com 

dois concelhos, Soure e Penela, mais concretamente com a freguesia de Pombalinho. As 

freguesias limítrofes às duas freguesias acima referidas são respectivamente: 

- Lagarteira, Santiago da Guarda, Torre de Vale de Todos do concelho de Ansião, e 

Santa Eufémia e São Miguel do concelho de Penela;   

- Degracias e Tapéus do concelho de Soure, e Rabaçal do Concelho de Penela. 

 

Tabela 1 – Localização e distâncias das freguesias em estudo relativamente à área do projecto 

Concelho Freguesias em estudo 
Localização relativamente à 

área do projecto 
Distância (km) 

Ansião 

Alvogre Este 7 

Santiago da Guarda Sul 6 

Torres de Vale de Todos Sudeste 11 

Lagarteira És – Sudeste 14 

Ansião Su – Sudeste 13 

Avelar És – Sudeste 28 

Chão de Couce Sudeste 24 

Pousaflores Su – Sudeste 21 

Soure 

Pombalinho Norte 7 

Degracias Norte 3 

Tapéus Norte 13 

Penela 

Rabaçal Nordeste 13 

Sta. Eufémia És-Nordeste 20 

São Miguel És-Nordeste 23 

 



3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

A actividade industrial desenvolvida actualmente pela Omya COMITAL, MINERAIS E 

ESPECIALIDADES SA., caracteriza-se pela extracção de calcário, para produção de carbonato 

de cálcio, destinado à produção de matéria-prima para a Indústria. Com a ampliação prevê-

se que possa ser explorada uma área de 161.340 m2, durante um período de cerca de 51,04 

anos, considerando uma produção anual de 200.000 toneladas. 

A identificação da área de pedreira e das infra-estruturas previstas com este projecto 

apresenta-se no Desenho 02 - Área do Projecto – Fase exploração Intermédia - Fase I. 

 

3.1. FASES DO PROJECTO E AS SUAS PRINCIPAIS ACÇÕES 

Face às características deste projecto, aos seus objectivos e ao horizonte temporal do seu 

desenvolvimento, são de esperar uma série de acções distintas associadas a diferentes fases 

do projecto, embora de alguma forma encadeadas e interdependentes entre si. 

Assim sendo considera-se a existência de duas fases distintas no projecto: 

1. Fase Exploração; 

2. Fase de Recuperação; 

Cada uma destas fases comportará ainda, como seria de esperar, diferentes acções, pelo que 

se apresenta na Tabela 2, e para enquadramento da análise subsequente, as fases e acções 

do projecto consideradas mais relevantes, tendo em conta os seus impactes positivos e 

negativos. 

Tabela 2 – Principais acções associadas às duas fases do projecto 

FASES ACÇÕES 

E
X

P
LO

R
A

Ç
Ã

O
 

PREPARAÇÃO 

DA ÁREA DE 

EXPLORAÇÃO 

- Desmatagem e decapagem do solo; 

- Acondicionamento do solo para posterior utilização na recuperação; 

- Traçagem (definição das frentes de desmonte); 

- Abertura das vias de circulação para acesso às frentes de desmonte; 

EXPLORAÇÃO 

PROPRIAMENTE 

DITA 

- Preparação da frente para desmonte (perfuração e carregamento dos 

furos com explosivos); 

- Desmonte do material; 

- Limpeza da frente desmontada com taqueio do material2; 

- Carregamento do material desmontado e transporte interno; 

- Britagem dos inertes em várias granulometrias; 

- Expedição do produto acabado 

R
E
C

U
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 

ACÇÕES DE 

RECUPERAÇÃO 

A CURTO PRAZO 

(PARP FASE 1) 

- Manutenção da vedação da área do projecto; 

- Transporte dos escombros resultantes da 1ª fase de exploração para 

enchimento da actual área de exploração licenciada; espalhamento 

de terras e revegetação do local (plantações e sementeiras); 

- O sobrante dos estéreis será colocado no local destinado à instalação 

da escombreira; 

- Armazenamento de terras de cobertura e de escombros; 

- Manutenção da cortina arbórea; 

                                                 
2 Operação que consiste em fragmentar o material extraído que apresenta dimensões superiores à capacidade do 

equipamento de britagem.  
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FASES ACÇÕES 

- Manutenção do sistema da rede de drenagem; 

- Plantações e sementeiras; 

ACÇÕES DE 

RECUPERAÇÃO 

DE MÉDIO E 

LONGO PRAZO 

(PARP FASE 2 E 

3) 

ACÇÕES DE 

RECUPERAÇÃO 

DE MÉDIO E 

LONGO PRAZO 

ACÇÕES FINAIS 

DE 

RECUPERAÇÃO 

PAISAGÍSTICA 

- Modelação e preparação do terreno; 

- Transporte dos escombros resultantes da 1ª e 2ª fase de exploração até 

aos locais a modelar nas bancadas de flanco de encosta já exploradas; 

espalhamento de terras e revegetação do local (plantações e 

sementeiras); 

- Transporte dos escombros resultantes da 2ª fase de exploração, 

completado pela remobilização de estéreis desde a escombreira, até à 

área da 1ª fase de exploração (de modo a perfazer os espaços vazios 

da exploração em rebaixo até atingir a cota 250m); espalhamento de 

terras e revegetação do local (plantações e sementeiras) 

- Remobilização final dos estéreis desde a escombreira até à área da 2ª 

fase de exploração para encher (cota 250m) os espaços vazios 

deixados pela exploração em rebaixo (este enchimento será 

complementado com terras, solos e rochas de empréstimo de outros 

locais da região); 

- Espalhamento de terras vegetais; 

- Revegetação do local (plantações e sementeiras); 

- Manutenção e conservação das zonas recuperadas (até 2 anos após a 

implementação dos trabalhos); 

- Demolição e desmantelamento das infraestruturas industriais anexas 

(incluindo a remoção de todos os resíduos) 

R
E
C

U
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 (
C

O
N

T.
) 

Com o projecto serão garantidas as distâncias de defesa em relação a terceiros estabelecidas 

no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º340/2007, de 12 de Outubro, e definidas no seu Anexo II.  

 



PROGRAMA TEMPORAL DAS FASES DO PROJECTO 

Este projecto, de acordo com as fases anteriormente identificadas, desenvolver-se-á 

temporalmente do seguinte modo: 

Tabela 3 – Desenvolvimento temporal das fases do projecto 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ….. 47 48 49 50 51 52 

Projecto (Duração Global)                        

Fase de 

Exploração 

Fase I                        

Fase II                        

F
a

se
 d

e
 

R
e

c
u

p
e

ra
ç

ã
o

 

Acções de 

Recuperação a 

Curto Prazo                        

Acções de 

Recuperação de 

Médio e Longo Prazo                         

Acções Finais de 

Recuperação 

Paisagística                        

 

BREVE DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO APLICADO NA EXPLORAÇÃO 

Em termos operativos a exploração desenvolver-se-á do seguinte modo: 

Antes de se iniciar a exploração propriamente dita, nas áreas ainda não exploradas ocorrerá a 

desmatagem e a decapagem do solo vegetal e da camada superficial da rocha alterada, 

que serão armazenados em local próprio, na área de pedreira, para posterior utilização na 

recuperação paisagística. 

 

Proceder-se-á de seguida à extracção de calcário, as acções de extracção decorrerão, em 

flanco de encosta, por degraus direitos a céu aberto, a partir das bancadas que já se 

encontram formadas, entre a cota 273 e a cota 260 m. A partir desta cota até à cota mínima 

de 220 m a exploração será efectuada em profundidade (rebaixo)  

O desmonte da área sujeita a ampliação será realizado a céu aberto com explosivos, 

constituindo-se degraus direitos de cima para baixo com altura média de 10 m e largura média 

de 6 m. A Figura 2 evidencia o perfil do método de exploração. 

Figura 2 – Perfil do método de exploração 

10 metros

6 metros

sentido da exploração

 

O acesso às bancadas continuará a ser feito através de uma rampa com largura suficiente 

para possibilitar as manobras da maquinaria. Este acesso irá progredindo em função do 
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avanço do desmonte, servindo assim de ligação entre os diferentes patamares de exploração 

e o caminho interno da pedreira e acesso geral à exploração. 

A exploração será realizada basicamente em duas fases, com a seguinte sequência:  

 Fase I – exploração em flanco de encosta entre a cota 273 e a 260 m com a formação 

de 2 bancadas; 

 Fase II – exploração em profundidade (rebaixo) entre a cota 260 e a 220 m com um 

total de 4 bancadas. 

É importante referir que a sequência das fases poderá ser alterada consoante as necessidades 

de produção. 

O processo produtivo principal é e continuará a ser constituído pela decapagem das terras de 

cobertura, pelo desmonte primário e secundário e pela carga e transporte da pedra até aos 

locais de trabalho subsequentes (britagem). 

 

Antes de se iniciar a exploração propriamente dita, nas áreas ainda não exploradas ocorrerá a 

desmatagem e a decapagem do solo vegetal e da camada superficial da rocha alterada, 

que serão armazenados em local próprio, na área de pedreira, para posterior utilização na 

recuperação paisagística. 

Proceder-se-á de seguida à extracção do calcário, uma pequena parte da exploração feita 

em flanco de encosta, ou seja irá se desenvolver entre a cota 273 e a cota 260, considerando-

se a cota 260, como o nível a partir do qual a exploração se fará em profundidade (rebaixo) 

até à cota final prevista de 220.  

A exploração avançará, aproveitando a topografia natural do terreno recorrendo ao uso de 

explosivos, constituindo-se bancadas com aproximadamente10 metros de altura e 6 m de 

largura.  

Não há armazenamento de explosivos no local e o seu manuseamento será rodeado de todos 

os cuidados de modo a não afectar a segurança de pessoas e bens. 

Depois de cada pega de fogo, segue-se a limpeza da bancada com a remoção da rocha 

desmontada e o seu transporte para as unidades de britagem de modo a libertar espaço para 

a circulação de pessoal e equipamentos e para a realização dos desmontes subsequentes. 

No final dos processos de britagem os inertes são carregados nos camiões de transporte que o 

entregará no consumidor final, o produto final poderá ser armazenado num dos locais 

apropriados, consoante a sua dimensão. 

As acções de recuperação decorrerão de forma faseada, quer ao longo do tempo de vida da 

exploração, como após o seu término, prevendo-se: 

FASE 1 – RECUPERAÇÃO A CURTO PRAZO 

Esta fase será de implementação imediata e consistirá principalmente na vedação e 

sinalização de toda a área da pedreira e reforço da cortina arbórea existente. Terá como 

finalidade diminuir o impacte visual imediato e ao mesmo tempo impedir a propagação para 

o exterior de ruído e poeiras. Os solos e os compostos vegetais serão transportados e 

armazenados em pargas para posterior utilização na recuperação da área da pedreira. 

Durante esta fase e paralelamente estes trabalhos, serão criadas infra-estruturas para a 

deposição temporária dos rejeitados da exploração da pedreira, a depositar nas escombreiras 

e que serão utilizados na recuperação da pedreira, nomeadamente, na recuperação de 

bancadas em flanco de encosta. 

 



FASE II – RECUPERAÇÃO SEGUNDO O AVANÇO DA EXPLORAÇÃO (MÉDIO A LONGO PRAZO) 

Esta recuperação será feita de forma gradual consoante o avanço da exploração, iniciando-

se nas áreas entretanto disponibilizadas (onde a exploração esteja terminada), de montante 

para jusante. Esta será a fase mais longa e que se prolongará durante o período de vida útil da 

pedreira. Ocorrerá a modelação das bancadas, a instalação da rede de drenagem, do 

sistema de rega e as plantações e sementeiras. 

Conforme já foi referido, após a cessação da exploração nas diversas áreas de exploração, 

estas serão, de imediato tratadas e revegetadas de modo a que a sua integração paisagística 

e ambiental se processe com a maior celeridade possível. 

A exploração desenvolve-se em duas fases: 

- Na 1ª fase de exploração proposta, ilustrada no Desenho 02, todo resultante da 

exploração será utilizado na recuperação paisagística de parte da actual área de 

exploração já licenciada e o sobrante será depositado na escombreira temporária, que 

se irá localizar próxima da extracção, numa área definida no projecto; 

- Na 2ª fase de exploração proposta (Desenho 03 - do Projecto – Fase exploração Final - 

Fase II) o escombro será utilizado na recuperação paisagística da área da 1ª fase de 

exploração, entretanto finalizada. Nesta fase e à medida que a exploração for 

avançando em profundidade, parte da área a explorar em flanco de encosta, quer na 

1ª quer na 2ª fases de exploração, também irão sendo recuperadas. 

 

FASE III – FASE FINAL DE RECUPERAÇÃO 

Esta fase irá coincidir com a desactivação da pedreira (fim da vida útil do presente projecto), 

pelo que consistirá na remobilização do restante material rejeitado e depositado na 

escombreira, este material será utilizado no enchimento da cavidade de exploração, gerada 

na 2ª fase de exploração, completando com terras, solos e rochas de outros locais da região, 

até se atingirem as cotas finais de recuperação propostas.  

Após o enchimento da cavidade, serão finalizados os trabalhos de reflorestação e 

revestimento herbáceo-arbustivo nas zonas das plataformas aterradas e nas zonas envolventes 

(Desenho 04 - Área do Projecto – Fase recuperação Final). 

Na fase final de recuperação da área do projecto ocorrerá ainda o desmantelamento e a 

demolição das infra-estruturas afectas à pedreira e o encaminhamento dos resíduos gerados 

para destinatários autorizados. 

 

3.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A água destinada a consumo humano nos balneários, sanitários, cantina e em algumas 

torneiras é actualmente da captação da Unidade Industrial Comital. Essa água é armazenada 

na área do projecto num reservatório de 7000l. Para fins industriais (controlo do 

empoeiramento, etc.) a água terá duas origens – reservatório e bacia de retenção existente no 

fundo da área de extracção. A água do reservatório somente será utilizada em caso de 

escassez de água na bacia de retenção.  

 

3.3. SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE DRENAGEM E RESIDUAIS 

Os efluentes domésticos gerados na pedreira são e serão devidamente encaminhados para 

uma fossa séptica associada a um tanque estanque, uma que o local de implantação da 

pedreira não é servido por nenhum colector de saneamento público.  

Esta será a única descarga em domínio público hídrico, uma vez que, todas as águas residuais 

industriais serão tratadas e reaproveitadas, dado que se encontram em circuito fechado.  
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De salientar que com o projecto será instalado um separador de hidrocarbonetos para 

tratamento das águas de lavagem das viaturas e das águas que drenam da área do posto de 

abastecimento de combustível. 

 

3.4. RESÍDUOS 

O armazenamento temporário de resíduos que são e serão gerados nesta actividade, como 

sejam os pneus usados, os óleos usados, a sucata, entre outros será realizado numa área 

devidamente coberta e impermeabilizada. O seu transporte e destino final estarão a cargo de 

empresas especializadas e devidamente autorizadas para o efeito.  

 

3.5. PESSOAL 

A actual actividade da pedreira emprega 9 trabalhadores, que serão mantidos com o 

projecto. No entanto, ao longo dos 51 anos da vida útil do projecto é previsível um acréscimo 

do número de funcionários. 

 



4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE 

A caracterização da situação actual, também designada por situação de referência, foi 

baseada na análise dos aspectos ou descritores biofísicos e sócio-económicos considerados 

mais relevantes face às características do projecto e às particularidades da própria área 

estudada.  

 

4.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

A área referente ao local em estudo insere-se nos terrenos graníticos da Orla Ocidental (OC). O 

maciço aflorante é constituído essencialmente por calcários calciclásticos, por vezes oolíticos e 

sublitográficos e encontram-se muito fracturados, Nota-se que foram sujeitos a forte erosão. 

Ao longo das zonas de talvegue mais abertos, não se verificam a presença de linhas de água 

cartografadas à escala 1/25000, no entanto, ocorrem aqui depósitos aluvianares. Assim, é 

nestas zonas que a população instalou os seus campos de cultivo. 

A área da pedreira insere-se numa zona com grande estabilidade tectónica e risco sísmico 

moderado, ou seja, está localizado numa região relativamente estável de Portugal Continental. 

A permeabilidade atribuída às formações rochosas presentes na área varia entre média e 

baixa e, a sua produtividade aquífera é considerada significativa, com valores situados entre 1 

e 4l/s.km2.  

 

4.2. SOLOS 

A maioria da área do projecto insere-se numa mancha de solo sem aptidão para a agricultura 

e com aptidão moderada para a floresta de exploração e /ou silvo-pastorícia. 

 

4.3. RECURSOS HÍDRICOS 

A área de implementação do projecto da “Pedreira da Cré” é drenada para o rio Anços, que 

por sua vez é um afluente do rio Arunca, com um sentido de escorrência de Este para Oeste. A 

região integra-se na Bacia Hidrográfica do rio Mondego, na Unidade Hidrogeológica (UHH) do 

Baixo Mondego, sendo que o rio Arunca desagua no rio Mondego na margem esquerda deste. 

A rede de drenagem, que abrange o maciço calcário, na envolvente da área em análise é 

insignificante, não passando de zonas preferências de escorrência que correspondem a zonas 

de vales abertos onde se localizam campos cultivados. O mesmo se passa com as linhas de 

água, registadas na cartografia à escala 1/25000, a intersectar a área da pedreira, das quais 

não se encontram evidências no terreno. 

 

4.4. PATRIMÓNIO NATURAL 

A zona de intervenção constitui uma área florestada, subdividida em parcelas onde domina o 

eucalipto, outras com predomínio do pinheiro e parcelas mistas. Ocorrem ainda parcelas 

desprovidas de coberto arbóreo e onde prevalecem os sub-cobertos de matos em 

povoamentos de pinheiros e povoamentos mistos, sendo que os povoamentos de eucaplitp 

são os mais desprovidos. A área envolvente da zona de intervenção é uma área de baixo 

interesse ecológico. 

A diversidade e densidade de espécies da fauna na zona de intervenção é reduzida e 

composta em grande parte por espécies comuns, quer a nível regional, quer nacional, e bem 

adaptadas à presença humana. 
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4.5. QUALIDADE DO AMBIENTE -AR 

A estação de monitorização da Lagoa da Ervedeira em Leiria é a mais próxima da área do 

projecto em estudo, sendo que o seu Índice de Qualidade do Ar (IQar)3 predominante, no 

período entre 2008 e 2009, situou-se na categoria de “bom”, numa escala que varia entre o 

“muito bom” e o “mau”.  

Do estudo de avaliação de partículas realizado na envolvente da área do projecto, mais 

precisamente junto de uma habitação localizada a Sudoeste, a 700 metros da Pedreira na 

freguesia de Alvorge, o local  potencialmente mais afectadas pela actual actividade da 

pedreira, conclui-se que: 

o Os resultados obtidos para o local avaliado, P1, foram inferiores ao Valor Limite Diário 

como ao Anual, definidos na legislação (DL 102/2010 de 23 de Setembro). O valor 

médio diário mais elevado, obtido no dia 30/08/2010 é inferior ao Valor Limite em 16%; 

o De acordo com os resultados apresentados, constata-se que o valor mais elevado de 

partículas PM10 no ar ambiente não foi influenciado pela actividade da pedreira, uma 

vez que nesse dia (30-08-2010) não se verificaram ventos provenientes da Pedreira.  

o Os Valores de concentração de PM10 o ar ambiente foram sempre inferiores ao Valor 

Limite Diário (50 µg/m3), mesmo quando se verificaram ventos provenientes da pedreira, 

assim sendo a actividade da Pedreira não foi significativa nos resultados obtidos. 

Constata-se assim que a actual actividade da pedreira existente no interior da área do 

projecto não influencia as concentrações atmosféricas de PM10 no receptor sensível mais 

próximo. 

 

4.6. QUALIDADE DO AMBIENTE -RESÍDUOS 

Presentemente a empresa Omya COMITAL, MINERAIS E ESPECIALIDADES S.A. já possui um plano 

de gestão de resíduos que contempla o seu correcto acondicionamento, no período de 

armazenamento temporário, e o seu transporte para um destino final adequado. Com o 

projecto estão previstas melhorias na gestão de resíduos. 

 

4.7. QUALIDADE DO AMBIENTE -RUÍDO 

De acordo com o reconhecimento de campo efectuado na área de estudo, as principais 

fontes sonoras identificadas, na fase de exploração, são: 

- Furação para colocação das cargas explosivas e respectiva detonação; 

- Desmonte mecânico; 

- Remoção do material desmontado através de retroescavadoras e pá mecânica que 

fazem o carregamento dos dumpers que fazem o transporte do material para o 

alimentador da instalação de britagem; 

- Descarga do material desmontado no britador primário; 

- Transformação da matéria-prima nas unidades de britagem e transporte deste material 

através de tapetes até um pré-stock de britagem (alimentação do britador secundário); 

- Redução do material em partículas com dimensões inferiores a 80 mm; 

                                                 
3 Elaborado com dados recolhidos em estações de medição fixas geridas pelas ex-Direcções Regionais do Ambiente 



- Transporte do material para crivos através de tapetes, onde o material sofre uma 

primeira crivagem, chegando ao britador terciário o material apenas com dimensões 

superiores a 25 mm; 

- Britagem deste material e acondicionamento de todo o material britado em baias; 

Esse estudo foi realizado na envolvente da área do projecto, em 4 locais (dois locais no 

concelho de Soure e outros dois no concelho de Ansião), e concluiu que a actividade exercida 

no interior da área da pedreira da Omya COMITAL, MINERAIS E ESPECIALIDADES S.A., cumpre 

com o critério de exposição máxima, quer para as zonas não classificadas, sensíveis e mistas, 

visto que os valores obtidos foram inferiores aos valores limite máximos estabelecidos para essas 

zonas. 

Perante os resultados obtidos no estudo, e de acordo com as condições existentes durante a 

avaliação pode concluir-se que os valores de ruído ambiental obtidos em todos os pontos 

avaliados foram inferiores a 45 dB(A), logo considerando o estabelecido no n.º 5 do artigo 13º 

do Decreto-Lei n.º 9/07, de 17 de Janeiro, o critério de incomodidade não se aplica. 

 

4.8. VIBRAÇÕES 

A monitorização efectuada no escritório administrativo da pedreira, que se situa a noroeste da 

exploração e a cerca de 220m do local da pega de fogo, revelou que a operação de 

desmonte realizada, na actual área extractiva da pedreira da Omya COMITAL, MINERAIS E 

ESPECIALIDADES S.A., não é geradora de quaisquer vibrações que possam causar danos nas 

infra-estruturas das edificações vizinhas. 

 

4.9. PAISAGEM 

A zona de ampliação do projecto localiza-se numa área de declives relativamente suaves e 

preferencialmente exposta a Sul. Insere-se numa matriz de paisagem florestal que apresenta, 

pontualmente, pequenas parcelas agrícolas em locais mais irrigados e de características 

aluvionares. 

O povoamento humano é restrito na envolvente imediata da zona de intervenção, o que 

limita, peremptoriamente, o acesso visual à zona de intervenção o que consubstancia 

impactes visuais menos significativos. 

O uso do solo actual, na envolvente da zona de intervenção, encontra-se essencialmente 

consagrado ao uso florestal. Verifica-se que a florestação levada a cabo consistiu, 

inicialmente, na plantação de pinheiro-bravo e, posteriormente, na plantação de eucalipto. 

Revestido de maior interesse económico, o eucalipto foi conquistando cada vez maior área de 

implantação e esse facto teve reflexo ao nível dos sub-cobertos vegetais e de cobertos 

arbóreos. 

A eucaliptização da mancha florestal traduziu-se numa perda da qualidade da paisagem 

relativamente aos povoamentos florestais ancestrais próprios dos maciços calcários da região 

Centro de Portugal. 

Parte da zona de intervenção é actualmente uma área deprimida sob o ponto de vista 

paisagístico em resultado de acções anteriores de exploração de maciços rochosos calcários e 

a restante parte consiste em áreas florestadas mistas de eucalipto e pinheiro-bravo e matos 

florestais. 

Pode concluir que a área de projecto apresenta uma extensão considerável de área 

degradada, no entanto devido com a criação de cortinas arbóreas nos limites, apenas as 

zonas de maior altitude se tornam visíveis para quem circula nas estradas da envolvente. 
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4.10. SÓCIO-ECONOMIA 

Segundo os resultados definitivos dos Censos 2001, a região Centro, na qual se insere o 

projecto, possui 2 348 397 indivíduos e a respectiva sub-região (Litoral Interior Norte) 138 535 

indivíduos.  

Neste descritor foi estudada a freguesia onde se insere o projecto (Alvorge) que se localiza na 

vertente norte do concelho de Ansião, nazona de fronteira com dois concelhos, Soure e 

Penela, mais concretamente com a freguesia de Pombalinho. As freguesias limítrofes às duas 

freguesias acima referidas são respectivamente: 

- Lagarteira, Santiago da Guarda, Torre de Vale de Todos do concelho de Ansião, e 

Santa Eufémia e São Miguel do concelho de Penela;   

- Degracias e Tapéus do concelho de Soure, e Rabaçal do Concelho de Penela. 

A freguesia de implantação do projecto verificou um decréscimo de população residente, 

entre 1991 e 2001 em concordância com o verificado na maioria das freguesias vizinhas.  

No entanto a freguesia onde se insere o projecto, Alvorge, juntamente com mais quatro das 

freguesias estudadas (Santiago da Guarda, Pombalinho Sta. Eufémia, São Miguel), possui um 

número de população residente superior aos 1000 habitantes. As restantes freguesias 

apresentam números de população residente inferiores a 600 habitantes.  

O índice de envelhecimento mais baixo verifica-se no concelho de Ansião , apesar de todos os 

concelhos em estudo apresentarem um índice de envelhecimento bastante elevado, 

registando um aumento do ano de 2001 até 2009, em todas as áreas em estudo.  

Em todas as áreas geográficas estudadas o grupo etário dominante é o dos 25 aos 64 anos e o 

grau de instrução mais atingido é o 1º ciclo, seguido do 2.º ciclo, e o menos alcançado é o 

grau médio. De salientar o elevado número de população residente sem qualquer nível de 

instrução registado nos três concelhos. Dos três concelhos estudados, Soure é o que apresenta 

um maior número de indivíduos com ensino superior. 

Em termos de actividades económicas, ao nível dos concelhos estudados, verifica-se o 

predomínio do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos 

e de bens de uso pessoal e doméstico, seguida das indústrias transformadoras e da construção, 

também com elevada representatividade, com a excepção do concelho de Penela, onde a 

Secção dominante é a F (Construção). Estas Secções são seguidas das Secções C (indústrias 

transformadoras) e H (Transportes e Armazenagem). 

Em relação à indústria extractiva verifica-se que o distrito de Leiria alberga aproximadamente 

17,6% do total de pedreiras com licença de exploração em vigor em Portugal, sendo que o 

distrito Coimbra regista apenas 5,4% das pedreiras activas com licença de exploração. Os 

concelhos de Ansião e de Soure, registam números de pedreiras com licença de exploração 

em vigor muito semelhantes (13 e 14, respectivamente), e com elevada representatividade em 

termos locais dado que empregam muitos indivíduos nomeadamente com nível de instrução 

baixo e movimentam outras actividades paralelas, como por exemplo, o comércio. 

De salientar que na freguesia de Alvorge existem 3 pedreiras em actividade, na qual se inclui a 

Pedreira da Cré.  

 

A assinalar que, em praticamente todas as zonas geográficas estudadas, se registou um 

acréscimo significativo da taxa de desemprego entre 1991 e 2001. No concelho de Ansião, 

verificou-se uma tendência para o aumento da taxa de desemprego (HM), excepto em três 

freguesias, Santiago da Guarda, Torre de Vale de Todos e Ansião, onde a taxa de desemprego 

diminui substancialmente.  

 



4.11. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Na área de inserção do projecto e sua envolvente identificaram-se as seguintes ocupações do 

solo, as quais se apresentam na tabela seguinte: 

Tabela 4 – Descrição e localização das actuais ocupações do solo na área do projecto e sua envolvente 

OCUPAÇÃO DO SOLO OBSERVAÇÕES 

FLORESTAL 

A maioria da área onde se insere o projecto não possui actualmente 

qualquer tipo de actividade encontra-se com uso florestal. Este 

predomina também na sua envolvente, sendo que na área 

predomina a vegetação arbustiva sendo visível, a noroeste, alguma 

vegetação arbórea.  

SOCIAL 

Na envolvente da área do projecto, a povoação mais próxima 

(num raio inferior a 1km), Mata de Baixo, localiza-se a Sul 

pertencendo ao concelho de Ansião. Mais distante da área (cerca 

de 1,5km), a Noroeste e a Nordeste localizam-se, respectivamente 

as povoações de Malhadas e Mucifas de Santo Amaro, ambas já no 

Concelho de Soure.. 

INDUSTRIAL 
Este uso corresponde à actual área de intervenção da pedreira, às 

áreas das pedreiras vizinhas localizadas a Este. 

AGRÍCOLA 

Maioritariamente ao longo do vale (Vale da Mata) que se insere a 

Sul, Sudeste, e a Norte, Nordeste da área do projecto. De um modo 

geral, nesta região, o uso agrícola está associado à ocupação 

social. 

 

A zona de implementação do projecto caracteriza-se por um pequeno número de 

povoamentos e de pequenos lugares que se localizam, preferencialmente, nos locais de maior 

acessibilidade, conforme se pode observar na Figura 1 e na Tabela 1. 

Da rede viária que circunda a área do projecto e servem de acesso à pedreira, importa 

destacar as seguintes vias: 

Rede principal (estradas nacionais) 

- EN348 – liga Alvogre a Soure, constitui a principal ligação entre as estradas municipais e 

as auto-estradas IP1 e IC2; 

- EN342 – serve de ligação entre a estrada nacional EN348 com o concelho de Soure;   

- IC2 – parte do troço que atravessa as freguesias de Soure e de Alvogre;  

- IC3 – serve de ligação entre Penela e Coimbra; 

- IC 8 – estabelece a ligação Figueira da Foz (IC 1) – Pombal – Castelo Branco   

- IP1 (A1) – serve de ligação para os principais destinos – Porto – Coimbra – Leira – Lisboa. 

O acesso à área da pedreira estabelece-se através de uma via asfaltada, em bom estado de 

conservação, que liga a EN348 à entrada da pedreira. Esta estrada é mantida pela Omya 

Comital, S.A.. 

Presentemente a circulação dos veículos pesados provenientes da exploração da Pedreira n.º 

5838, efectua-se na direcção Norte/Noroeste da pedreira em direcção ao concelho de Soure, 

que é o destino exclusivo dos produtos extraídos, afectando assim, pelo seu atravessamento, as 

localidades mais próximas, localizadas ao longo das estradas a percorrer, ou seja utilizando um 

caminho público asfaltado, não classificado existente à saída da Pedreira, em direcção a 

Noroeste até à estrada nacional EN348 – Soure – IC2 seguir esta estrada até à intersecção com 

a IC2. Após a travessia da IC2, continuar pela EN 348 até Soure. 

Com o projecto a situação não se alterará, mantendo-se a unidade de transformação da 

Omya como destino exclusivo dos produtos de extracção. Aumentará no entanto 
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significativamente a cadência de viaturas diárias de transporte de inertes, que passarão das 8 

diárias para as 33, o que corresponde a um incremento de 25 viaturas dia, ou seja, 50 

passagens pelas estradas e vias indicadas e mais 1015km percorridos diariamente. 

Em termos de enquadramento com as figuras de planeamento constata-se que, actualmente, 

o Plano Director Municipal de Ansião (adiante designado por PDMA), em vigor desde 1996, foi 

elaborado à luz do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março, e ratificado através da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 81/96, de 5 de Junho, e que a área do projecto se insere: 

- Na carta de ordenamento, nas categorias de Espaço Florestal a que se sobrepõe a 

figura de “Pedreiras” e Área a Salvaguardar para a Indústria Extractiva (calcário); 

- Na carta de condicionantes, nas categorias de “Pedreiras” e de “Áreas Ardidas”. Existe 

ainda uma área sem qualquer condicionante; 

- Na carta da Reserva Ecológica Nacional de Ansião, sem classificação, 

- Na carta da Reserva Agricola Nacional de Ansião, sem classificação. 

Da Carta de Ordenamento do PDM, constata-se que toda a área do projecto se insere em 

área a salvaguardar para a indústria extractiva (calcário), sendo classificada como área de 

pedreiras.  

Esta área está sobreposta a Espaço Florestal, que nos termos do nº 8 do artigo 4º se caracteriza 

como espaços onde predomina a produção florestal.  

Em termos da área de pedreira já licenciada esta localiza-se na sua totalidade neste espaço, 

ou seja área de pedreiras. 

O Regulamento do PDMG estabelece no seu capítulo XI as condições de utilização dos solos 

classificados como Espaço de Indústria Extractiva. O artigo 34º do PDM refere apenas a 

necessidade de estas explorações de inertes serem licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

90/90, agora regimentadas pelo Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro. 

Deve-se notar que a indicação de Espaço de Indústria Extractiva, na carta de ordenamento, 

não é rigorosa, dado que apenas é indicada com um símbolo, pressupondo-se contudo que 

abrange uma área alargada onde se inserem várias pedreiras já existentes e licenciadas. A 

área para onde se pretende efectuar a ampliação da pedreira actual, dado que possui 

reservas provadas do recurso mineral, também se assume inserir nesta classificação. 

No enquadramento do projecto na carta de condicionantes, este situar-se-á em áreas 

designadas por “Pedreiras – Indústria extractiva” na sua totalidade (100%). Nesta área existe 

ainda a sobreposição de áreas ardidas em cerca de (80%) e por áreas sem condicionantes 

(20%), deve-se salientar que no seu artigo 12º o PDM refere que os povoamentos florestais 

percorridos por incêndios ficam interditos por 10 anos as operações constantes no artigo 1º do 

Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, e o disposto na Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, sendo 

que a pedreira actual já se insere integralmente nesta área. 

Da interpretação da carta da Reserva Ecológica Nacional do concelho de Ansião aprovada 

verifica-se que a área a afectar pelo projecto não está abrangida por qualquer condicionante 

de REN.  

Na carta da Reserva Agrícola Nacional do concelho de Ansião aprovada verifica-se que a 

área a afectar pelo projecto não está abrangida por qualquer condicionante de RAN.  

 

4.12. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO 

Relativamente ao Património Arqueológico e Arquitectónico na área de inserção do projecto 

não se identificaram elementos patrimoniais. 



5. PRINCIPAIS IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Com base na análise efectuada conclui-se que os principais impactes serão desencadeados 

na fase de exploração e que estes embora negativos apresentam um carácter 

marcadamente temporário e reversível. 

Na tabela seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes (negativos e positivos) mais 

relevantes por cada descritor considerado e em função das acções previstas para cada fase 

do projecto: 

Tabela 5 – Síntese dos impactes positivos e negativos significativos e muito significativos 

 

DESCRITOR FASE DO PROJECTO/ACÇÃO IMPACTE 

HIDROGEOLOGIA  

Exploração –Desmatagem e 

Decapagem 

Remoção do solo de cobertura e da rocha 

alterada, com a consequente diminuição da 

capacidade de armazenamento no aquífero 

superficial; 

Exploração –Desmonte 

Alteração da drenagem do aquífero por 

intersecção do nível freático; 

Alteração da qualidade da água subterrânea 

devido aos explosivos utilizados e a derrames 

acidentais de óleos e combustíveis; 

Recuperação – Recuperação 

Paisagística Final 

Manutenção da qualidade da água 

subterrânea; 

Reposição do nível freático;  

GEOLOGIA E 

GEOMORFOLOGIA 

Exploração – Desmatagem e 

Decapagem 

Desmatação e decapagem da camada de 

alteração do maciço rochoso; 

Exploração – Desmonte 

Alteração das formas naturais do modelado 

calcário; 

Aumento do potencial de erosão; 

Destruição do património geológico podendo 

ser revelados aspectos geológicos inéditos 

com elevado valor científico e/ou 

pedagógico-didáctico susceptíveis de 

proporcionar a implementação de circuitos 

interpretativos; 

Recuperação  – Recuperação 

Paisagística Final 

Reposição da topografia original; 

Remoção de escombros resultantes da 

exploração; 

SOLOS 

Exploração – Desmatagem e 

Decapagem 

Destruição gradual da estrutura e aumento do 

risco de erosão; 

Recuperação  – Colocação da 

terra vegetal para posterior 

revegetação 

Restituição da estrutura e da ecologia do solo 

na área recuperada; 

FAUNA E FLORA 

Recuperação  –  Reforço da 

cortina arbórea, recuperação dos 

patamares em flanco de encosta 

e recuperação paisagística final 

Criação de novos habitats; 

Maior equilíbrio ecológico nos ecossistemas 

ocorrentes; 

Novos repovoamentos faunísticos; 

DESCRITOR FASE DO PROJECTO/ACÇÃO IMPACTE 

QUALIDADE DO 

AMBIENTE – ÁGUA 

SUPERFICIAL 

Recuperação  – Reforço da 

cortina arbórea, Recuperação 

dos patamares em flanco de 

encosta e Recuperação 

paisagística final 

Diminuição da escorrência superficial e da 

consequente lixiviação e transporte para o solo 

e linhas de água de partículas sólidas; 
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QUALIDADE DO 

AMBIENTE - AR 

Exploração – Desmonte 
Acréscimo da emissão de poeiras e gases para 

a atmosfera; 

Recuperação – Reforço da cortina 

arbórea, Recuperação dos 

patamares em flanco de encosta 

e Recuperação paisagística final 

Instalação de barreiras vegetais naturais que 

impedem a propagação de partículas sólidas 

e promovem a melhoria da qualidade do ar; 

QUALIDADE DO 

AMBIENTE - RUÍDO 

Exploração – Desmonte do 

material inerte, actividade das 

unidades de britagem  

Aumento dos níveis sonoros na envolvente 

próxima da área do projecto, em particular nos 

locais mais próximos da área de exploração e 

dos pavilhões de corte e acabamentos da 

rocha ornamental. 

Recuperação – Reforço da cortina 

arbórea-arbustiva 

Atenuação da propagação das emissões 

sonoras resultantes das actividades inerentes 

ao projecto; 

Recuperação – Recuperação dos 

patamares em flanco de encosta 

e recuperação paisagística final 

Encerramento das fontes sonoras que 

causarão impactes; Instalação de vegetação 

que funcionará como barreira acústica; 

PAISAGEM 

Exploração – Desmatação e 

decapagem do solo, desmonte 

de material inerte 

Diminuição da qualidade visual decorrente da 

decapagem de terrenos; 

Aumento da fragilidade de paisagem 

decorrente da escavação; 

Recuperação – Reforço da cortina 

arbórea, Recuperação dos 

patamares em flanco de encosta 

e Recuperação paisagística final 

Aumento da qualidade de paisagem devido 

ao tratamento dos novos taludes; 

Diminuição da fragilidade de paisagem devido 

à imposição de barreiras visuais; 

Aumento da qualidade de paisagem devido à 

reposição da topografia inicial; 

SÓCIO-ECONOMIA 

Exploração – Desmonte e 

Actividade das unidades de 

britagem  

Manutenção dos 9 postos de trabalho 

actualmente existente, por um período de 51 

anos; 

Criação de novos postos de trabalho a médio, 

longo prazo; 

Dinamização de outros sectores económicos a 

nível local e regional; 

Recuperação –  Recuperação 

Paisagística Final 

ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO - USO 

DO SOLO E FIGURAS 

DE PLANEAMENTO 

Exploração –  Decapagem e 

Desmatação, Desmonte do 

material inerte, carregamento e 

transporte interno, actividade das 

unidades de britagem l 

Alteração do uso do solo de florestal para 

industrial; 

Alteração da classificação da área do 

projecto, em termos de figuras de 

planeamento, para as classes designadas por 

espaço florestal de protecção e espaço de 

indústria extractiva; 

Recuperação – Reforço da cortina 

arbórea-arbustiva, Recuperação 

dos patamares em flanco de 

encosta e Recuperação 

paisagística final 

Reposição do uso florestal em toda a área do 

projecto, através de espécies vegetais 

autóctones, com efeitos ecológicos, 

paisagísticos, visuais e sociais muito positivos, 

claramente contrastante com a ocupação 

florestal actual da área do projecto 

Os impactes negativos mais significativos estão directamente relacionados com a 

Geomorfologia, Geologia e Paisagem.  

No caso dos impactes positivos associados maioritariamente aos aspectos sócio-económicos, 

estes devem-se à manutenção de postos de trabalhos, durante a fase de exploração, e à 



alteração dos caminhos florestais que atravessam a área de ampliação da pedreira e o 

melhoramento e manutenção dos caminhos da envolvente da mesma. 

Conforme anteriormente mencionado, na fase de recuperação da área intervencionada são 

de esperar um conjunto de impactes positivos com elevado significado, relacionados com a 

reposição e mesmo incremento da qualidade biofísica das áreas intervencionadas. 

Assim, para maximizar, reduzir ou mesmo eliminar os impactes inerentes à execução de um 

projecto desta natureza, estão propostas várias medidas, cuja natureza, fase de 

implementação e descrição sumária se apresentam seguidamente: 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

- O Plano de Lavra deverá ser cumprido na íntegra;  

- Previamente aos trabalhos de desmatação dever-se-á proceder à delimitação da área de 

intervenção, com o objectivo de não se proceder a intervenções desnecessárias em áreas 

exteriores; 

- As desmatações e os trabalhos de preparação dos terrenos deverão realizar-se fora das 

épocas de nidificação e reprodução, ou seja, entre Março e Agosto;  

- Reforço e a manutenção da cortina arbórea e/ou arbustiva existente nos limites e no 

interior da área da pedreira;  

- Implementação das medidas de segurança no manuseamento e armazenamento de 

produtos poluentes de modo a evitar situações acidentais de derrames de óleos e de 

outro tipo de substâncias contaminantes do solo e da água; 

- As mudanças de óleos e as reparações de viaturas e equipamentos deverão ser sempre 

realizadas no interior da oficina de manutenção; 

- A descarga das águas residuais domésticas deverá ser sempre efectuada nas fossas 

sépticas com poço absorvente existentes e em cumprimento das condicionantes da 

licença de descarga;  

- Manutenção adequada e periódica do separador de hidrocarbonetos de modo a manter 

a sua eficácia; 

- Utilização de captador de poeiras em todas as operações de furação; 

- Após a conclusão da exploração deverá ser removido todo e qualquer resíduo; 

- A circulação interna dos veículos deverá ser a velocidades reduzidas (inferiores a 20-25 

km/h) de modo a diminuir a dispersão de poeiras e a emissão de poluentes da queima de 

combustível; 

- Os camiões de transporte dos produtos finais deverão transportar a carga coberta por 

uma lona, de modo a diminuir a dispersão de poeiras; 

- Periodicamente deverão ser limpas as bermas da principal via de acesso à área do 

projecto de forma a diminuir a ressuspensão de poeiras; 

- Melhoria e pavimentação dos acessos mais sujeitos ao tráfego dos veículos pesados no 

interior da área da pedreira, de forma a impedir a ressuspensão poeiras para a atmosfera; 

- Elaboração de um plano de manutenção de todo o equipamento ruidoso que contemple 

a avaliação das suas emissões sonoras e as necessárias medidas de 

prevenção/correcção; 

- Programação das detonações, de forma a conciliar a sua execução aos períodos do dia 

em que envolvam menor afectação dos indivíduos residentes nas proximidades. Os 

mesmos deverão ser previamente informados da necessidade e dos objectivos inerentes à 

realização das detonações assim como da sua periodicidade; 

- Deverão ser utilizadas as melhores técnicas disponíveis para o desmonte de rocha com 

explosivos. O atacamento dos furos deverá ser efectuado de modo a reduzir a projecção 

de partículas finas devendo ser sempre utilizada a carga de explosivos prevista no 

projecto; 

- Os resíduos resultantes da actividade da pedreira deverão ser devidamente 

acondicionados e posteriormente encaminhados para destinatários autorizados, com o 

devido preenchimento das guias de acompanhamento; 

- Cumprimento integral do plano de gestão de resíduos previsto no projecto. Nesse âmbito 

deverá ser melhorada a área de armazenamento temporário de resíduos; 

- Aquando da criação de postos de trabalho, deverá ser dada preferência à mão-de-obra 

local, oriundas em especial das povoações mais próximas da área de pedreira; 
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- A escavação/desmonte deverá ser acompanhada por levantamentos topográficos 

periódicos; 

- Deverão ser sempre respeitadas as áreas previstas, dentro da área licenciada, para as 

pargas (terras de cobertura), para o depósito de lamas e para os stocks de material 

acabado; 

- Monitorização do comportamento do solo e da vegetação de forma a controlar os 

processos erosivos e garantir a sua estabilidade; 

- Reprospecção das áreas que apresentavam denso coberto vegetal após a desmatação e 

o acompanhamento arqueológico das principais acções que impliquem revolvimento ou 

remoção do solo (decapagens do solo até à rocha, escavação e outras); 

 

FASE DE RECUPERAÇÃO 

 

- Cumprimento na íntegra o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística previsto no 

projecto; 

- Vedação das áreas que vão sendo recuperadas, para protecção do coberto vegetal a 

instalar; 

- Implementação e manutenção de um sistema de escoamento superficial nos taludes até 

ao enchimento final com os resíduos inertes;  

- A revegetação deverá ser exclusivamente com espécies autóctones, devendo ser 

planeada e acompanhada por um técnico especializado; 

- Implementação de medidas que acelerem o desenvolvimento da vegetação, 

acompanhando a sua evolução e realizando as correcções e rectificações necessárias e 

sua posterior manutenção; 

- Manutenção da área revegetada, de modo a evitar o aparecimento de espécies 

vegetais infestantes e diminuir o risco de incêndios; 

- Cobertura do material depositado com terra vegetal, e a introdução de algum coberto 

faseada de modo a diminuir os riscos de erosão e de lixiviação do material depositado; 

- Em toda a área de intervenção e nos seus acessos, todos os veículos deverão circular a 

uma velocidade reduzida, para não agravar os níveis sonoros ambientais e de 

empoeiramento ambiental; 

- As acções previstas para esta fase deverão decorrer exclusivamente em período diurno; 

- Todos os resíduos resultantes da demolição e desmantelamento das Infraestrutras do 

projecto deverão ser correctamente retirados e encaminhados para destinatários 

autorizados e sempre acompanhados das guias de acompanhamento de resíduos; 

- Recomenda-se que seja dada preferência, predominantemente à mão-de-obra local, 

para a execução das acções de recuperação das áreas afectas ao projecto. 

 

6. PLANO DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Com a prossecução do projecto encontra-se subjacente o cumprimento de um Plano de 

Monitorização Ambiental, que no caso em apreço terá os seguintes objectivos: 

- Avaliar e confirmar o impacte da execução do projecto da pedreira sobre os 

parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efectuadas no EIA, como no 

cumprimento da legislação em vigor; 

- Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adoptadas; 

- Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização 

relativamente a alguns aspectos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não 

sejam suficientes); 



Na tabela seguinte apresenta-se uma breve descrição das principais acções de monitorização 

propostas:  

Tabela 6 - Síntese das acções de monitorização propostas  

FACTOR 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

METODOLOGIA 
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS 

DE MONITORIZAÇÃO 
PERIODICIDADE 

RUÍDO 

AMBIENTE 

A metodologia constante na 

Norma Portuguesa NP-1996 

(1) e (2) (Descrição e 

Medição de Ruído 

Ambiente), e atendendo ao 

Regime Legal de Poluição 

Sonora definido pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de Janeiro 

Nos locais monitorizados na 

situação de Referência  
De 5 em 5 anos 

QUALIDADE 

DO AR 

Metodologia para a 

monitorização de níveis de 

partículas (PM10) no ar 

ambiente, em pedreiras, no 

âmbito do procedimento de 

Avaliação de Impacte 

Ambiental emitida pelo 

Instituto do Ambiente e 

obedecendo aos requisitos 

do Decreto-Lei n.º111/2002, 

de 16 de Abril 

Nos locais monitorizados na 

situação de Referência 

De 5 em 5 anos 

VIBRAÇÕES 

A metodologia constante na 

NP-2074 (1993) - Avaliação 

da Influência em 

Construções de Vibrações 

provocadas por explosões ou 

por solicitações similares 

No local monitorizado 

habitualmente pelo 

proponente e caso se 

justifique nos locais já 

caracterizados na Situação 

de Referência 

Periodicamente para 

acompanhamento dos 

desmontes da massa mineral, 

que ocorrem 

esporadicamente 
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7. CONCLUSÃO 

Em síntese, os estudos efectuados no âmbito deste Estudo de Impacte Ambiental permitiram 

concluir que os impactes negativos que o projecto de ampliação da Pedreira n.º 5838 – 

“Pedreira da Cré” possa induzir não possuem uma gravidade ou natureza que desaconselhem 

a sua concretização, pois nesses casos existem projectadas medidas concretas que, quando 

adoptadas, promoverão a sua eficaz minimização. A eficácia das medidas será também 

controlada através de um Plano de Monitorização Ambiental, sendo de admitir eventuais 

ajustes ao longo do período de vida do projecto que promovam a sua melhoria. 

Será sempre de salientar que a inviabilização deste projecto implicará que o promotor não 

contribua para o incremento deste sector industrial na região e consequentemente da sua 

economia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

O Coordenador do Estudo 

(Dr. Sérgio Anunciação) 


