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1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO TRABALHO 

O presente trabalho constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Ampliação da 

Pedreira de areia denominada “Água Nova de Baixo” , em fase de projeto de execução, pertencente 

à empresa Grandareia - Extração e Comercialização de Inertes, Lda., doravante também 

denominada GRANDAREIA.  

Nos termos do ponto 2 do artigo 1º Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de novembro, os projetos que, pela sua natureza, dimensão ou localização, sejam 

considerados suscetíveis de provocar incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a 

um processo prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua 

aprovação/licenciamento, por parte do ministério da tutela e do membro do Governo responsável pela 

área do Ambiente.  

A tipologia do projeto que se pretende implementar enquadra-se na alínea a do n.º 2 do Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, uma 

vez que a pedreira “Água Nova de Baixo” possui uma área licenciada de 4,7 ha que se pretende 

ampliar perfazendo uma área final de 30,6 ha. 

No que concerne ao licenciamento da atividade extrativa, há que cumprir as determinações do 

Artigo 27º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado no Decreto-Lei 

n.º 340/2007, de 12 de outubro, que estipula a obrigatoriedade de realizar um EIA do projeto como 

condição essencial para o respetivo licenciamento. 

Com a elaboração do EIA do Projeto de exploração da pedreira, designado como “Plano de Pedreira” 

de acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 

12 de outubro, pretende-se obter a Licença de Exploração, junto da Direção Regional de Economia do 

Alentejo (DRE-Alentejo). 

Finalmente, destaca-se que a elaboração do Plano de Pedreira e do EIA decorreu de forma 

concomitante, pelo que os dados, resultados e recomendações de ambos os documentos foram 

sucessivamente integrados e conciliados. Assim, o objetivo da elaboração destes dois documentos é 

identificar antecipadamente os principais impactes ambientais positivos e negativos associados à 

ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” e dotar a GRANDAREIA de informação que lhe permita 

efetuar uma adequada Gestão Ambiental de todo o processo, de forma a garantir o mai or equilíbrio 

possível entre a área de inserção da pedreira e o meio biofísico, cultural e social que o irá enquadrar.  
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1.2. ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora do projeto sujeito a procedimento de AIA é, nos termos do da alínea b) do n.º  2 

do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 

12 de outubro, a Direção Regional de Economia do Alentejo. 

1.3. AUTORIDADE DE AIA 

A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, nos termos do ponto i) da alínea a) do 

número 1 do Artigo 7º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

1.4. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” é a firma 

Grandareia-Extração e Comercialização de Inertes, Lda., com sede social em Matinha Água Nova 

de Baixo, caixa postal n.º 11, Pinheiro da Chave 7570-184 Melides. O número de telefone e fax é o 

269 908 043. 

1.5. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO 

Os estudos técnicos de suporte ao projeto e o EIA foram elaborados pela Visa - Consultores de 

Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A. , com sede na Rua do Alto da Terrugem n.º 2, 

2770-012 Paço de Arcos. Os números de telefone e fax são, respetivamente, 214 461 420 e 

214 461 421. 

1.6. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) decorreu entre os meses de outubro de 

2012 e março de 2013.  

1.7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A estrutura do presente EIA respeita as orientações definidas pelo Decreto -Lei n.º 69/2000, de 3 de 

maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, e pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de 

abril, tendo ainda em consideração o sentido constante na legislação específica em vigor, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, 

de 12 de outubro, e demais legislação aplicável, e foi desenvolvido contemplando os seguintes 

aspetos: 
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 a caracterização da situação ambiental de referência da área de implantação do Projeto e da 

envolvente suscetível de ser afetada; 

 a identificação, previsão e avaliação dos impactes ambientais positivos e negativos associados 

à implementação do projeto, referentes às suas fases de exploração e desativação;  

 a identificação dos fatores de risco associados ao projeto bem como dos meios e ações a 

tomar para prevenção de acidentes; 

 a definição de medidas cautelares, minimizadoras e/ou compensatórias dos impactes 

negativos detetados e a definição de medidas de potenciação dos impactes positivos 

assinalados; 

 a análise comparativa das alternativas em estudo, do ponto de vista ambiental;  

 a definição dos critérios e medidas a adotar com vista à monitorização e controle dos impactes 

negativos residuais gerados. 

Para os vários fatores ambientais, sócio-económicos e culturais estudados, a abrangência territorial da 

área de estudo considerada foi ajustada de acordo com os vetores em análise compreendendo, ora as 

zonas restritas à área de implementação do projeto, ora a sua zona de influência, de forma 

abrangente. 

Por outro lado, a profundidade de análise de cada um dos descritores foi realizada de acordo com a 

especificidade do projeto em causa. 

O presente EIA é constituído por dois volumes: o Relatório Síntese e o Resumo Não Técnico. No 

Relatório Síntese é efetuada uma análise pormenorizada de todas as matérias contempladas pelo 

estudo, compreendendo os seguintes capítulos: 

I. Enquadramento 

 Capítulo 1 - faz-se a introdução do EIA; 

 Capítulo 2 – efetua-se a análise do enquadramento da área em estudo; 

 Capítulo 3 - descreve-se o âmbito do EIA e a metodologia seguida para a elaboração do 

estudo; 

II. Descrição do projeto 

 Capítulo 1 – estabelecem-se os objetivos do projeto, compilam-se os seus antecedentes e 

procede-se à sua justificação; 

 Capítulo 2 - procede-se à descrição das alternativas de projeto; 

 Capítulo 3 - descrevem-se as principais características do projeto; 

III. Situação de referência 
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 Capítulo 1 - descreve-se a situação ambiental de referência na área de influência do projeto;  

 Capítulo 2 - perspetiva-se a evolução da situação de referência; 

III. Avaliação de impactes e medidas de minimização 

 Capítulo 1 - descrevem-se e avaliam-se os impactes ambientais associados ao projeto; 

 Capítulo 2 - avaliam-se os potenciais impactes cumulativos associados à implementação do 

projeto; 

 Capítulo 3 - avaliam-se os fatores de risco inerentes à implementação do projeto;  

 Capítulo 4 - sistematizam-se as medidas minimizadoras recomendadas; 

 Capítulo 5 - descrevem-se as lacunas de conhecimento; 

V. Plano de Monitorização 

 Capítulo 1 - descreve-se o plano de monitorização e de gestão ambiental, a implementar;  

VI. Conclusões e recomendações finais 

Anexos – apresenta-se documentação diversa com intuito de melhor fundamentar o presente estudo.  

O Resumo Não Técnico destina-se a uma divulgação alargada das informações veiculadas no 

Relatório Síntese, pelo que contém os dados essenciais do EIA numa linguagem mais simplificada e 

acessível ao público em geral. 
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2. ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA INTERVENÇÃO 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

A pedreira “Água Nova de Baixo” localiza-se no lugar de Matinha da Água Nova de Baixo, freguesia de 

Melides, concelho de Grândola (Figura I.1), a cerca de 5,8 km a Norte de Melides (Figura I.2). 

O acesso à pedreira faz-se a partir de um acesso em tout-venant com cerca de 2100 m que entronca 

ao km 23 da EN 261, no sentido Sul-Norte, entre Melides e Pinheiro da Cruz. 

Os lugares mais próximos da área de Projeto são: Fontainhas do Meio (a 560  m para Sudeste), 

Fontainhas do Mar (1200 m para Sudoeste) e Pinheiro do Cravo (450 m para Norte). As povoações 

mais próximas são Pinheiro da Chave (a 2050 m para Sudoeste) e Sobreiras Altas (a 1800 m para 

Sudeste).  

Referem-se, ainda, edificações isoladas localizadas na envolvente da área de Projeto, a 230 m para 

norte, junto ao acesso, e no extremo sul, a cerca de 800 m do limite da área a licenciar.  

Na Figura I.2 apresenta-se a localização da pedreira, com demarcação do limite da propriedade, limite 

da área licenciada e limite da área total a licenciar com a ampliação (área de Projeto).  
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Figura I.1  – Enquadramento nacional e regional da área de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”.  
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Figura I.2  – Enquadramento local da área de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”.  
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2.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A pedreira “Água Nova de Baixo” está inserida na bacia hidrográfica das Ribeiras Costeiras entre Sado 

e Mira, concretamente na sub-bacia da ribeira das Fontainhas, que se localiza a cerca de 430 m para 

sul da área de ampliação da pedreira. 

A região onde esta pedreira se insere caracteriza-se por um relevo aplanado, com cotas altimétricas 

que variam entre os 57 m, ao longo da ribeira das Fontainhas, e os 91 m no topo da principal linha de 

cumeada. Refere-se o vértice geodésico “Pinheiro do Cravo”, com altitude de 87 m, localizado a cerca 

de 850 m para oeste da área de ampliação da pedreira. 

A ocupação do solo é caracterizada por áreas agrícolas e florestais com residências rurais dispersas.  

Atualmente, a área de intervenção do Projeto (30,6 ha) apresenta várias tipologias de ocupação, 

atendendo ao desenvolvimento da atividade extrativa da pedreira “Água Nova de Baixo” (Figura I.3): 

a) Área da pedreira em exploração (4,7 ha) ; 

b) Área afeta ao estabelecimento industrial de lavagem e classificação de areias, anexo da 

pedreira “Água Nova de Baixo”. Nesta área incluem-se as bacias de decantação que compõem o 

sistema de tratamento de efluentes industriais e a bacia de águas limpas (8,5 ha); 

c) Área ocupada com os depósitos de matéria-prima (areia tal qual) e de produtos-areia lavada 0/2 

e 0/4 (4,1 ha); 

d) Área das instalações sociais e de apoio (0,35 ha); 

e, f) Área sem intervenção da atividade, ocupada por acessos, matos, eucaliptal e pinhal 

(12,95 ha). 

Na Figura I.3 apresenta-se o registo fotográfico da ocupação atual na área de intervenção do Projeto e 

na Figura I.4 o acesso à pedreira. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Grândola, a área de intervenção do projeto 

insere-se em “Espaços Florestais de Produção” coincidentes com “Áreas com potencial para a 

atividade extrativa”. Na Planta de Condicionantes, a sul da área de Projeto está demarcada uma 

Servidão da Rede de Média Tensão (30 kV). Apesar de se encontrar dentro do limite de propriedade 

está fora da área a licenciar (Figura I.5), a mais de 350 m da área de Projeto. 

Na área de ampliação não se identificam restrições de utilidade pública tais como REN e RAN. 

A área de intervenção do projeto não se encontra incluída em qualquer figura especial de proteção da 

natureza. No entanto, na área de ampliação ocorrem 29 sobreiros dispersos, espécie protegida pelo 

Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho. 
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Na Figura I.6 apresenta-se a fotografia aérea com a identificação das principais estruturas existentes 

na envolvente da área de intervenção do Projeto. 

  

  

  

Figura I.3 – Registo fotográfico da atual ocupação da área de intervenção do Projeto de Ampliação da 

pedreira “Água Nova de Baixo”  

a b 

c d 

e f 
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Figura I.4 – Vista do acesso em tout-venant à pedreira “Água Nova de Baixo”. 

 

Figura I.5 – Vista da linha de média tensão existente a sul da área de Projeto.  
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Figura I.6 - Fotografia aérea da área de implantação do projeto.  
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ÁREAS SENSÍVEIS 

Nos termos da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, são consideradas áreas sensíveis do ponto de vista 

ecológico ou patrimonial: 

 Locais integrados na Rede Comunitária Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservação e 

Zonas de Proteção Especial); 

 Áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

 Áreas de Proteção dos Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público, nos termos 

da Lei n.º 13/85, de 6 de julho. 

O projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” não se localiza em qualquer área sensíve l. 

A área sensível mais próxima é o Sítio Comporta-Galé, integrado na Rede Natura 2000, localizado a 

cerca de 1,5 km para Oeste da área de Projeto (Figura I.7). Num raio mais alargado, a área de Projeto 

dista cerca de 12 km do limite Norte da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, 

cerca de 19 km para sudoeste da Zona de Proteção Especial (ZPE) Lagoa de Santo André, e cerca de 

19 km para sudoeste do Sítio Ramsar (7PT008 – Convenção de Ramsar) cujos limites coincidem com 

a Important Bird Area (IBA) (PT028) das Lagoas de Santo André e da Sancha.  

O projeto em análise pode ser enquadrado da forma apresentada no Quadro I.1. 

Quadro I.1  – Enquadramento do projeto. 

LOCALIZAÇÃO: Lugar de Matinha da Água Nova de Baixo, Freguesia de Melides, Concelho de 

Grândola, Distrito de Setúbal 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: A área de intervenção do projeto tem 30,6 ha (dos quais cerca de 13 ha são a 

área de ampliação efetiva da exploração) e em terrenos pertencentes à 

empresa.  

TIPOLOGIA: Pedreira de areia comum 

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO: Ocorrência de reservas de areia exploráveis 

USO ATUAL DO SOLO: Pedreira, estabelecimento industrial de lavagem e classificação de areias, 

instalações de apoio e áreas não intervencionadas (matos, pinhal e eucaliptal)  

PLANOS E FIGURAS DE 

ORDENAMENTO: 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 20/96, de 4 de março, alterada 
pela Declaração n.º 17/2002, de 18 de 
janeiro, pela Declaração n.º 218/2002, 
de 11 de julho, pela Deliberação n.º 
353/2008, de 13 de fevereiro, pela 
Deliberação n.º 860/2009, de 25 de 
março, pela Deliberação n.º 
2864/2009, de 13 de outubro, pela 
Deliberação n.º 1969/2010, de 29 de 
outubro, pela Declaração de 
Retificação n.º 2410/2010, de 24 de 
novembro e pelo Aviso n.º 
25367/2010, de 6 de dezembro. 

Planta de ordenamento - “Espaços Florestais de Produção” coincidentes com 

“Áreas com potencial para a atividade extrativa” 

Na área de ampliação não se identificam restrições de utilidade pública tais 

como REN e RAN. 

Na área de escavação ocorrem 29 sobreiros dispersos, espécie protegida pelo 

Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

155/2004 de 30 de junho 
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Figura I.7 – Áreas de interesse conservacionista. 
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3. ÂMBITO E METODOLOGIA DO ESTUDO 

3.1. INTRODUÇÃO 

Um importante requisito para o correto desenvolvimento da análise a assegurar num Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) é a definição do seu âmbito, que abrange os domínios de análise a abarcar e 

o seu grau de aprofundamento, tendo em consideração o tipo de impactes induzidos pelo Projeto em 

causa, bem como a especificidade e sensibilidade do meio ambiente que o vai acolher.  

Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise, estejam identificados na 

legislação em vigor referente ao procedimento de AIA, apresentam-se de seguida os fatores 

ambientais que justificam um maior aprofundamento.  

Seguidamente procede-se à descrição dos critérios que fundamentaram a seleção dos fatores 

ambientais considerados relevantes, bem como a metodologia geral seguida para a elaboração do 

Estudo de Impacte Ambiental. 

3.2. DOMÍNIOS E PROFUNDIDADE DE ANÁLISE 

O objetivo do presente EIA é a caracterização e avaliação dos impactes ambientais resultantes da 

implantação do Projeto em estudo de forma a integrar, na análise técnico-económica, a componente 

ambiental e, complementarmente, definir medidas minimizadoras/compensatórias dos impactes 

negativos significativos detetados, de forma a obter um enquadramento ambiental mais eficaz.  

A profundidade da análise efetuada para os diferentes fatores ambientais depende das características 

específicas do Projeto em causa e da sensibilidade da área onde este se vai desenvolver. Do 

cruzamento dos elementos específicos do projeto com as características gerais da respetiva área  de 

implantação, que se encontram sintetizadas no Capítulo I.2, resultaram como fatores ambientais 

relevantes a abranger no presente EIA, os seguintes:  

 Geologia e Geomorfologia, uma vez que o objeto do projeto é a exploração de um recurso 

mineral, o que terá consequências sobre toda a área escavada para sua extração, especialmente 

pelas alterações na fisiografia que este tipo de indústria implica;  

 Paisagem, já que, uma vez que este é um fator ambiental onde se perspetivam impactes com 

algum significado pela rutura na paisagem e uma vez que a pedreira poderá fazer-se sentir sobre 

as populações residentes nas povoações mais próximas; 

 Recursos Hídricos, apesar de que com o projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”, 

não se prevêr a afetação de qualquer linha de água com relevância no território, nem interferência 

significativa com os recursos hídricos subterrâneos, foi determinado pelo parecer da CA à PDA 

tratar-se de um descritor relevante; 
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 Qualidade do Ar, uma vez que às atividades de desmonte, extração e transporte do material 

encontram-se associados, normalmente, impactes decorrentes da emissão de poeiras;  

 Ambiente Sonoro, dado que os projetos de pedreiras estão, normalmente, associados à 

ocorrência de impactes decorrentes das operações de exploração da pedreira, pela emissão de 

ruído; 

 Sócio-economia, considerando não só a importância das areias exploradas e, consequentemente, 

do projeto em análise, ao nível de toda a fileira de indústrias da construção civil e obras públicas, 

mas também os incómodos normalmente associados à laboração das pedreiras. Este último aspeto 

será avaliado com maior pertinência pois existem outras pedreiras na envolvente, pelo que os 

impactes cumulativos podem vir a revelar-se significativos. 

A avaliação dos restantes fatores ambientais desenvolve-se numa perspetiva de enquadramento, 

destacando-se, ainda assim, que estes atuam como elementos estruturantes para uma visão integrada 

das consequências resultantes da implementação do Projeto. Assim, serão estudados os seguintes 

fatores ambientais: 

 Clima, apenas como referência já que o projeto não deverá ter impactes significativos sobre este 

fator ambiental, ainda que este seja essencial para a análise e previsão de impactes sobre alguns 

fatores ambientais com especial destaque para a Qualidade do Ar e o Ambiente Sonoro; 

 Gestão de Resíduos, dando resposta ao solicitado no parecer da CA à PDA; 

 Qualidade da água, dado que não se perspetivam cenários de degradação dos recursos hídricos 

superficiais ou subterrâneos existentes na área envolvente da pedreira; 

 Solos e Ocupação do Solo, aspeto com pouca relevância já que a área da pedreira não irá 

abranger solos de elevada capacidade produtiva ainda que, na fase de exploração, vá implicar 

transitoriamente alterações ao uso atual do solo, o que deverá ser progressiva e 

concomitantemente colmatado com a recuperação paisagística e ambiental;  

 Flora e Fauna, uma vez que a área de implantação do projeto se apresenta a alguma distância, 

cerca de 1500 m para Este, de áreas com grande valor conservacionista, designadamente o Sítio 

PTCON 0034 – Comporta/Galé, integrado na Rede Natura 2000;  

 Património Arquitetónico e Arqueológico, já que será necessário garantir a preservação a 

promoção assim como o enquadramento dos valores patrimoniais potencialmente  presentes na 

área em estudo, ainda que nesta zona não exista registo de nenhum elemento classificado ou em 

vias de classificação. 

 Ordenamento do Território, na medida em que, segundo o PDM de Grândola, a área de 

intervenção do projeto se insere em “Área Florestal” coincidente com “Áreas com potencial para a 

atividade extrativa”. Na área de ampliação não se identificam quaisquer restrições referentes a 

REN e RAN.  
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3.3. METODOLOGIA DO EIA 

Tal como foi dito anteriormente, o objetivo do presente EIA é o licenciamento da ampliação da pedreira 

“Água Nova de Baixo”. Assim, no EIA serão contrastadas duas situações:  

a)  A evolução da situação de referência na ausência da implementação do projeto – Será 

efetuada a projeção dos impactes ambientais relacionados com a continuação dos trabalhos de 

extração na área atualmente licenciada, até ao esgotamento das reservas existentes. Neste 

caso, os impactes ambientais deverão manter-se nos termos em que hoje ocorrem, durante um 

período mais ou menos reduzido. 

b)  Implementação do projeto. Que consiste no licenciamento da ampliação uma pedreira para 

extração de areia de acordo com a legislação em vigor. Todas as operações de exploração da 

pedreira serão descritas no Capítulo II. A previsão e avaliação de impactes serão efetuadas 

através da comparação entre os impactes previstos, resultantes da implementação das 

diferentes vertentes do Projeto, com a evolução da situação de referência, no seu período de 

vida útil. 

A metodologia geral seguida para a caracterização do ambiente afetado contemplou as seguintes 

etapas: 

Caracterização da situação de referência  – que implicou a recolha e análise de informações, a 

realização de levantamentos de campo e a identificação de áreas e aspetos ambientais críticos. Esta 

etapa teve como objetivo a elaboração de uma caracterização ambiental detalhada da área de 

intervenção e da sua envolvente, abordando-se seus aspetos biofísicos, ecológicos, sócio-económicos 

e culturais considerados mais relevantes e, aprofundando-se, os que serão, direta ou indiretamente, 

influenciados pelo Projeto. 

Caracterização e avaliação dos impactes ambientais associados ao projeto  - que compreende o 

cruzamento da informação de base referente à descrição do Projeto com a informação relativa aos 

aspetos ambientais da área em estudo, e que resultou na identificação dos impactes potencialmente 

ocorrentes, sua previsão e avaliação qualitativa e quantitativa (quando possível e aplicável).  

Análise de risco – avaliaram-se os fatores de risco associados à implementação do Projeto, com o 

objetivo de sintetizar as medidas que devem ser atendidas de forma a prevenir eventuais acidentes.  

Definição das medidas de minimização – Especificação das medidas passíveis de aplicação, 

capazes de atenuar ou compensar os impactes negativos previstos, no decurso das fases de 

desenvolvimento do Projeto. 

Estabelecimento do plano de monitorização – definição dos indicadores relevantes a monitorizar, 

de forma a assegurar o adequado enquadramento ambiental do Projeto e a evolução sustentada de 

todos os sistemas e comunidades existentes na envolvente da área de intervenção.  
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1. JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES DO PROJETO 

1.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo do Projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” é o licenciamento da ampliação 

de uma pedreira de areia industrial. 

A ampliação das reservas de material explorável da pedreira “Água Nova de Baixo” permitirá à 

empresa GRANDAREIA fazer face às solicitações que detém do mercado e assegurar a sua 

continuidade, garantido o fornecimento de matéria-prima às indústrias de construção civil e obras 

públicas que operam a jusante. Na zona de implantação da pedreira “Água Nova de Baixo” ocorre uma 

jazida de areia com características próprias para utilização na indústria de construção e obras 

públicas. 

Para um melhor entendimento da justificação do projeto e da sua relevância procede -se, de seguida, 

ao enquadramento nas condicionantes específicas da atividade extrativa. 

A localização das explorações de areias, de resto como toda a atividade mineira, está sujeita à 

condicionante geológica, ou seja, só pode exercer-se onde ocorra o recurso. Este aspeto, embora 

evidente, raramente encontra suporte nos instrumentos de gestão ter ritorial, quer por um insuficiente 

reconhecimento do território nacional ao nível dos recursos geológicos, quer pela concorrência no uso 

dos solos, área em que a Indústria Extrativa tem manifestamente demonstrado pouca capacidade de 

intervenção. 

Por outro lado, as areias industriais constituem um produto de pouco valor acrescentado, com massa 

elevada, pelo que a concorrência é condicionada pela capacidade de transporte do produto, 

verificando-se que a capacidade de efetuar o transporte a grandes distâncias diminui na proporção 

direta da intensidade competitiva. Surgem, deste modo, mercados regionais, operando , normalmente, 

num raio de 100 km do local de implantação das pedreiras. 

Os estudos geológicos efetuados e a experiência do proponente corroboram que na  área de estudo 

ocorre um jazigo mineral que contém reservas de areia com características tecnológicas adequadas, 

mediante tratamento, para aplicação na indústria de construção civil e obras públicas.  

1.2. ANTECEDENTES DO PROJETO 

A pedreira “Água Nova de Baixo” encontra-se licenciada pela Câmara Municipal de Grândola desde 12 

de março de 2007, sob o n.º 6577, possuindo uma área total de 4,7  ha. A pedreira possui um 

estabelecimento industrial anexo de lavagem e classificação de areias, instalado posteriormente em  

terrenos adjacentes à pedreira, e que possui Título de Exploração Industrial emitido em novembro de 

2010 pela Direção Regional de Economia do Alentejo. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO” 
 

 

 
Pág. II.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO E.132195.03.01.sd 

 

Atualmente as reservas da área licenciada da pedreira “Água Nova de Baixo” estão praticamente 

esgotadas pelo que se torna imperativo para a GRANDAREIA assegurar reservas que lhes permita 

fazer face aos compromissos assumidos com empresas a jusante da sua atividade, nomeadamente 

centrais de betão pronto, e adicionalmente como uma consequência natural da estr atégia de 

crescimento da empresa, assumindo-se como um dos pilares da sua sustentabilidade.  

Em 10 de julho de 2012 a empresa submeteu a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Ampliação da Pedreira de Areia  “Água Nova de Baixo”1 à 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Em 18 de setembro de 2012, a APA enviou o parecer da Comissão de Avaliação da PDA 2. A CA 

deliberou desfavoravelmente sobre a PDA tendo como fundamento “o facto do documento não permitir 

uma correta identificação, análise e seleção das questões e áreas temáticas que se projetam de maior 

relevância e que deverão conituti o quadro de ação para a elaboração futura do EIA, nem acautela que 

o conteúdo do mesmo será suficiente e adequado para efeitos de posterior apreciação em sede de 

procedimento de avaliação de impacte ambiental” .  

Após esclarecimentos prestados pelo presidente da CA à equipa projetista, iniciou -se a elaboração 

desta EIA o qual integra as indicações e recomendações que constam do parecer da CA à PDA. 

Salienta-se que a área aqui proposta para a ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” é inferior à 

área inicialmente prevista. De facto, na PDA referiu-se que se pretendia ampliar a pedreira em 40,7 ha, 

perfazendo uma área final de 45,4 ha. No entanto, devido à impossibilidade de aquisição de um dos 

terrenos, a área de ampliação será de 25,9 ha, perfazendo uma área final de cerca de 30,6 ha.  

Refere-se, ainda, que a área final de cerca de 30,6 ha, entendida como a área a licenciar ou área d e 

Projeto, inclui, também, a área de todos os anexos de pedreira já existentes no local, nomeadamente o 

Estabelecimento Industrial de Lavagem e Classificação de Areias.  

                                                                        

1 Anexo I deste EIA. 
2 Idem. 
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2. ALTERNATIVAS DE PROJETO 

Na ótica industrial, uma pedreira pode ser vista como uma unidade de extração de matéria mineral, 

que implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos e maquinaria, e de recursos 

humanos. Por definição, neste tipo de projetos, é a localização da matéria -prima que define a 

localização das unidades de extração, ao contrário de outros projetos industriais onde a localização 

poderá depender mais de fatores tais como as acessibilidades e a disponibilidade de mão de obra.  

A localização das pedreiras encontra-se assim, à partida, condicionada pela disponibilidade espacial e 

pela qualidade dos recursos. A esta restrição, natural, à sua exploração acrescem as restrições 

decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento estabelecidas para o território nacional.  

Neste contexto, e existindo hoje uma pedreira em laboração que cumpre imperativos económicos, 

ambientais e de segurança, a sua ampliação é a solução que se afigura como a única viável, por 

verificar cumulativamente as condições essenciais expostas, estando o promotor do projeto disposto a 

assegurar a adoção de todas as medidas de proteção ambiental que venham a ser consideradas 

necessárias para melhor compatibilizar a atividade extrativa com a salvaguarda da qualidade de vida 

das populações e com a preservação do património natural.  

Pelo exposto, foram consideradas as seguintes alternativas de projeto: 

A implementação deste Projeto – Para este cenário, fez-se a previsão e a avaliação dos impactes 

que serão gerados com a eventual aprovação e implementação do projeto, face à situação de 

referência previamente caracterizada. Assim, considerando a tipologia de projeto em análise e as 

características da localização proposta, admite-se que os impactes negativos gerados pela 

laboração da pedreira irão incidir sobre algumas vertentes do ambiente biofísico, conce ntrando-se 

os impactes positivos sobre aspetos de natureza sócio-económica. 

A não implementação deste Projeto – alternativa que se afigura de abordagem complexa atendendo, 

desde logo, à inclusão da área de intervenção em “Áreas com potencial para a atividade extrativa” 

no PDM de Grândola. Neste contexto será sempre de perspetivar a implementação de um outro 

projeto de pedreira que, podendo ser distinto na sua forma, induziria no essencial a mesma 

tipologia de impactes. Por outro lado, e como cenário menos provável, há a hipótese de não haver 

lugar à implementação de nenhum projeto de extração de inertes, pelo que a área em estudo 

poderá manter-se, no essencial, inalterada, isto é, com a área de pedreira que se encontra em 

exploração, até ao esgotamento das reservas na área licenciada, e com floresta de produção. 

Refira-se que grande parte da área total a licenciar já se encontra intervencionada quer pelas 

atividades de extração de areias propriamente ditas quer pelos anexos de pedreira, nos quais se 

inclui a central de lavagem e classificação de areias. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1. INTRODUÇÃO 

Esta descrição visa apresentar e expor os principais elementos do projeto de ampliação da pedreira 

“Água Nova de Baixo”, e que se encontram mais detalhados no Plano de Pedreira que acompanha 

este Estudo de Impacte Ambiental. 

Na elaboração do Plano de Pedreira (adiante também designado Projeto), estipularam -se as condições 

técnicas de exploração, de recuperação paisagística e de manutenção da qualidade ambiental, 

consignadas no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 

12 de outubro, que estabelece o regime de revelação e aproveitamento de massas minerais. 

Atendeu-se, ainda: 

 às condições de aproveitamento da massa mineral consignadas no Decreto-Lei n.º 90/90, de 

16 de março, que determina o regime geral de revelação e aproveitamento dos recursos 

geológicos; 

 ao disposto no Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio, que estabelece o regulamento geral de 

higiene e segurança no trabalho nas minas e pedreiras; 

 ao Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, o qual se aplica à gestão dos resíduos 

resultantes da prospeção, extração, tratamento, transformação e armazenagem de recursos 

minerais, bem como da exploração das pedreiras, designados de resíduos  de extração. 

O Plano de Pedreira, que corresponde ao licenciamento de uma pedreira da classe 1, constitui um 

vasto documento técnico, que descreve todos os aspetos associados à sua atividade e no qual se 

incluem: 

 o Plano de Lavra, que descreve o método de exploração propriamente dito, os sistemas de 

extração e transporte, os sistemas de abastecimento e escoamento e as instalações 

auxiliares e que garantirá uma gestão racional da pedreira, com claras vantagens para o 

aproveitamento do recurso mineral e para a qualidade do ambiente na sua envolvente; 

 o Plano de Segurança e Saúde, que tem o objetivo de auxiliar a gestão da segurança, 

higiene e saúde no trabalho da pedreira, apresentando uma análise de riscos com 

indicação das principais medidas de segurança a implementar para a sua minimização, 

bem como os planos de prevenção adotados ao nível da sinalização e circulação, da 

proteção coletiva, da proteção individual, dos meios de emergência e de primeiros 

socorros, referindo ainda o modo como são organizados os serviços de segurança, higiene 

e saúde no trabalho; 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO”  

 

 
E.132195.03.01.sd DESCRIÇÃO DO PROJETO Pág. II.5 

 

 o Plano de Deposição que visa definir a metodologia de gestão dos resíduos resultantes 

da exploração das areias, bem como o modo como será aterrada a corta, com vista a 

minimizar os impactes ambientais negativos e a devolver à área a ocupação florestal; 

 o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) onde são definidas as 

atividades de recuperação a implementar, designadamente a estrutura verde a implantar 

após a modelação do aterro, de modo a integrar a área intervencionada pela exploração da 

pedreira na paisagem envolvente; 

 e o Estudo de Viabilidade Económica, em que é efetuada a análise económica da 

exploração, atendendo às características do recurso mineral e aos objetivos do projeto 

definidos. 

Salienta-se que na conceção do projeto foram integrados os dados e recomendações resultantes da 

elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental. Os principais objetivos que se pretendem 

alcançar são: 

 Licenciar a ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”; 

 Aplicar medidas de recuperação paisagística no espaço afetado pela pedreira, em 

concomitância com o avanço da lavra, através da implementação do Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística (PARP), possibilitando desde logo a requalificação ambiental 

dos espaços afetados; 

 Minimizar os impactes ambientais induzidos pelo projeto através da adoção de medidas 

preventivas e corretivas cuja eficácia será avaliada por atividades de monitorização 

contempladas no Plano de Monitorização definido. 

3.2. PLANO DE LAVRA 

3.2.1. Introdução 

O Plano de Lavra da pedreira “Água Nova de Baixo” tem como objetivo estabelecer a metodologia e a 

estratégia de exploração a adotar. No Plano de Lavra são apresentadas as reservas existentes, o 

método de desmonte a aplicar, os meios necessários, materiais e humanos e o faseamento da lavra a 

adotar. 

Salienta-se que a metodologia de exploração preconizada para a pedreira visa racionalizar o 

aproveitamento do recurso mineral em termos técnicos e económicos e, simultaneamente, minimizar 

os impactes ambientais, libertando de imediato áreas para a recuperação paisagística.  
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3.2.2. Estimativa de reservas e período de atividade 

O plano de lavra e, consequentemente, o cálculo de reservas, teve em consideração alguns aspetos 

que condicionam a exploração, dos quais se destacam os geológicos, os ambientais, os logísticos e os 

técnico-económicos (Quadro II.1). 

Quadro II.1 – Principais aspetos considerados no planeamento da lavra.  

PRESSUPOSTOS DESCRIÇÃO 
ASPETOS A TER EM 
CONTA NA LAVRA 

Geológicos 

Existem níveis de argilas 

intercalados no maciço arenoso 

que constituem os estéreis da 

pedreira. 

O desmonte deverá ser seletivo, de forma a evitar a 

mistura entre diferentes materiais. 

O maciço possui argila 

disseminada. 

O recurso mineral será beneficiado na unidade 

industrial para retirada da argila disseminada. 

Nível freático. 

O desmonte teve em consideração a posição do 

nível freático na área da pedreira, não estando 

prevista a sua interseção. 

Ambientais 

Geração de ruído e poeiras no 

interior da área de exploração 

Os potenciais impactes gerados pela emissão de 

ruído e poeiras devem ser minimizados e 

monitorizados. 

A exploração da pedreira irá 

motivar impactes paisagísticos, 

principalmente ao nível 

morfológico. 

Os impactes paisagísticos devem ser minimizados 

da forma mais rápida e eficaz possível, através do 

desenvolvimento das atividades de recuperação 

paisagística. Deste modo, deverão ser 

disponibilizadas pela lavra as frentes de desmonte. 

Regulamentares  
Zonas de defesa aos prédios 

vizinhos. 

Deverão ser mantidas as zonas de 10 m aos 

prédios vizinhos 

 

No Desenho 2 apresenta-se o zonamento da área da pedreira definido de acordo com as suas 

finalidades: zona de escavação, zonas de defesa, zonas a preservar e zona das instalações de apoio. 

As dimensões das áreas referidas que fazem parte da área a licenciar estão descritas no Quadro II.2 e 

Figura II.1. 
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Quadro II.2 - Dimensão das diversas zonas que constituem a área total a licenciar. 

ZONAS  ÁREA [m2] % DO TOTAL 

Área de escavação 163 900 53,6 

Área a preservar 33 500 11,0 

Bacia de lamas 26 500 8,7 

Bacia de águas limpas 15 000 4,9 

Zonas de defesa 13 300 4,4 

Instalações de apoio 53 600 17,5 

Área total a licenciar 305 900 100,0 

 

Salienta-se que da área de escavação total prevista, cerca de 9 ha correspondem a áreas intactas 

(ref.ª K na Figura II.1). A restante área já se encontra afetada pela escavação atual e por anexos de 

pedreira. 
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Figura II.1 – Configuração atual da pedreira “Água Nova de Baixo”.  
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As reservas exploráveis na área da pedreira foram estimadas tendo como base a topografia atual da 

área de exploração (Desenho 1) e a situação final de escavação projetada (Desenho 4), considerando 

um rendimento global médio em volume na ordem dos 70 %, de acordo com a experiência existente. 

No Quadro II.3 apresentam-se os valores dos parâmetros que entraram no cálculo de reservas. No 

Quadro II.4 apresenta-se o cálculo de reservas para a pedreira “Água Nova de Baixo” e a respetiva 

vida útil, atendendo à uma produção média anual de cerca de 200 000 t.  

Quadro II.3 – Parâmetros do cálculo de reservas. 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Área total a licenciar [m2] 305 900 

Área de escavação [m2] 163 900 

Cota da superfície [m] 80-55 

Cota mínima da base de exploração [m] 55 

Rendimento global médio [%] 70 

Peso específico médio [t/m3] 1,8 

Ângulo do talude de escavação (º) 50 

Quadro II.4 – Cálculo de reservas. 

PARÂMETRO QUANTIDADE 

Reservas brutas na área de escavação [m3] 2 183 300 

Estéreis a produzir na frente 

de desmonte e unidade 

industrial [m3] 

in situ 655 000 

Após empolamento 753 250 

Reservas úteis 
[m3] 1 528 300 

[t] 2 750 960 

Produção [t/ano] 200 000 

Tempo de vida [anos] 13 

 

Assim, a totalidade de reservas úteis da pedreira cifra-se em cerca de 2 750 960 t de areia, resultando 

cerca de 753 250 m3 de material estéril (argilas), após empolamento. Atendendo às reservas 

existentes, a exploração deverá estar concluída em cerca de 13 anos, considerando que a produção 

da pedreira se estima em cerca de 200 000 t/ano. De referir que esse horizonte temporal, atendendo 

às características de variabilidade dos mercados consumidores, deverá ser entendido como uma 

estimativa baseada na conjuntura atual, cuja atualização será efetuada anualmente nos relatórios a 

enviar para as entidades da tutela, podendo sofrer alterações.  
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3.2.3. Método de exploração 

3.2.3.1.  Planeamento da extração 

A atividade extrativa projetada envolve um conjunto de operações sequenciais que traduzem o circuito 

produtivo esquematizado na Figura II.2. 

 

 

Figura II.2 - Ilustração das atividades do ciclo de produção da pedreira.  

A extração de areia nesta pedreira será precedida por um conjunto de operações preparatórias, com 

vista a serem simultaneamente garantidos os parâmetros de segurança, de funcionalidade e de bom 

aproveitamento do recurso mineral. 

DESMONTE 

 

Desagregação do maciço por ação de 

escavadoras. Os estéreis serão 

separados na frente de desmonte. 

REMOÇÃO 

Carregamento do material 

desmontado em dumpers através de 

pás carregadoras frontais 

TRANSPORTE 

 

Transporte da areia da frente de 

desmonte até às instalações de 

tratamento e dos estéreis para o 

aterro 

TRATAMENTO 

 

Lavagem e classificação de areias no 

estabelecimento industrial  

EXPEDIÇÃO 

 

Carregamento do material para 

expedição 

Remoção dos estéreis para as 

escombreiras temporárias e 

definitivas (aterro) 

DESMATAÇÃO E 

DECAPAGEM 

Desmatação dos terrenos virgens e 

remoção das terras que cobrem o 

recurso mineral, com auxílio de pás 

carregadoras e de dumpers, e 

armazenamento em pargas 
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Assim, a exploração das camadas arenosas é precedida da remoção da camada de terra vegetal. 

Esses materiais serão depositados em pargas na bordadura da escavação, afastadas cerca de 2  m 

(Desenho 2). 

A decapagem será efetuada com recurso a uma pá carregadora, funcionando com o balde (pá) em 

posição rasante ao solo (Figura II.3). Esta atividade antecede a extração da massa mineral 

propriamente dita, permitindo, simultaneamente, preservar a terra viva e diminuir a diluição das areias 

com esses materiais. 

Estima-se que a decapagem retire, em média, 0,20 m de solo, pelo que se obterá cerca de 18 000 m3 

de terra vegetal, a que corresponde um volume de 20 700 m3 após empolamento. A localização das 

pargas apresenta-se no Desenho 2. De forma garantir-se a manutenção da produtividade dos solos 

armazenados, as pargas serão alvo de manutenção. A estrutura das pargas deverá ser estreita, 

comprida e com uma altura nunca superior a 2 m, com o cimo ligeiramente côncavo para uma boa 

infiltração da água. As mesmas deverão ser semeadas com tremocilha à razão de 3 g/m2 se for no 

outono e abóbora se for na primavera para evitar o aparecimento de ervas infestantes. 

Das operações preparatórias também faz parte a retirada dos níveis de argila (estéreis) na frente de 

desmonte, evitando misturas com as areias. Esses materiais serão encaminhados diretamente para as 

áreas de deposição definitiva (aterro da pedreira).  

Tanto as terras vegetais como os estéreis serão aplicados na modelação da pedreira, no âmbito do 

processo de recuperação paisagística. 

As atividades de desmatação e decapagem decorrerão antes do desmonte, mas suficientemente 

próximas da extração, em termos temporais, para que não se afete a área de intervenção mais do que 

o necessário em cada período. Contudo, a desmatação e decapagem deverão decorrer a uma 

distância suficiente da frente de desmonte, que não motive a interrupção da atividade extrativa ou o 

conflito entre as operações. 

 

Figura II.3  – Técnica de remoção da terra vegetal. 

Maciço 
in situ 
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3.2.3.2.  Configuração da escavação 

O método de desmonte das frentes processa-se com a utilização de uma escavadora giratória que 

desagrega o maciço arenoso existente, criando pequenos depósitos junto às frentes, que são 

seguidamente removidos para o dumper. Esse dumper transporta o material aproveitável para a 

unidade industrial. 

A exploração será efetuada de cima para baixo em bancadas, conforme se ilustra na Figura II.4 e no 

Desenho 8. Assim, na exploração a bancada de desmonte terá uma inclinação de 50º e uma altura da 

ordem dos 7 m. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura II.4 – Perfil esquemático da configuração final de escavação. 

3.2.3.3.  Sequência de avanço da lavra 

A sequência de avanço da lavra foi definida de acordo com critérios ambientais e operacionais. Em 

termos ambientais, foi definida uma sequência compatível, por um lado, com a execução concomitante 

das ações de recuperação paisagística e, por outro, que permita afetar, em cada momento, a menor 

área possível à extração. Em termos operacionais, a sequência de avanço da lavra deverá ser 

compatível com o racional aproveitamento do recurso mineral e com uma evolução a partir da corta 

existente. 

Deste modo, as operações de lavra serão realizadas em concomitância com as operações de 

recuperação paisagística, de forma a reabilitar as frentes de desmonte à medida que sejam finalizadas 

as operações de lavra (Figura II.5). 

7 m 

50º 
7 m 

5.8m 6m 

Superfície final de escavação 

5.8m 6m 5.8m 

6 m 

Maciço in situ 

50º 

50º 

7 m 
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A sequência de avanço da exploração será feita a partir da corta existente, evoluindo de norte para sul 

e de oeste para este até aos limites definidos para a escavação da massa mineral.  

 

 

 

 

Figura II.5 – Metodologia preconizada para a lavra/recuperação. 

3.2.3.4.  Tratamento e beneficiação 

As areias exploradas na pedreira são transportadas para a unidade industrial tendo em vista a 

separação da componente argilosa disseminada no maciço arenoso. Essa unidade industrial constitui 

um anexo da pedreira, onde se procede à beneficiação das areias, sendo constituído por um circuito 

fixo (Figura II.6). Os produtos fabricados nesta unidade industrial consistem em agregados arenosos 

lavados de granulometria 0-2 mm e 0-4 mm. 

Os equipamentos que integram a unidade industrial estão descritos no Quadro II.4. 

Quadro II.4– Listagem dos equipamentos da unidade industrial. 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Tremonha 1 

Tapete transportador 3 

Hidrociclones 2 

Crivo (120 t/hora) 1 

 

 

RECUPERAÇÃO EXTRAÇÃO 

1º 
2º 

3º 
4º 
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Figura II.6  – Unidade industrial de beneficiação da areia. 

A matéria-prima proveniente da frente de exploração é transportada até ao cais  de abastecimento e 

descarregada na tremonha de alimentação, que tem capacidade de 30 m 3. Esta, dotada de um 

alimentador-doseador, descarrega o material numa tela transportadora, que o eleva para o crivo 

vibratório, inclinado, de três elementos, com malhas de 18, 8 e 5 mm, respetivamente no primeiro, 

segundo e terceiro elemento. 

Neste crivo procede-se à classificação granulométrica em meio húmido, por meio de injeção de água a 

pressão elevada, sob a forma de chuveiro, associada à ação vibratória do crivo.  

O material com granulometria superior a 5 mm é descarregado por gravidade, através de uma caleira 

para a zona de armazenamento, donde será posteriormente removido para a escombreira.  

O material de granulometria inferior a 5 mm, segue por um tubo que alimenta os dois hidrociclones 

onde se processa a separação hidráulica, sendo produzida areia lavada 0 -2 mm e areia lavada 0-4mm, 

respetivamente. Cada um destes hidrociclones descarrega o material sobre um tapete rolante, que 

transporta o produto final para o parque de armazenamento. 

As lavagens são efetuadas com base num caudal de água limpa da ordem dos 15 m 3/hora.  

A solução aquo-argilosa proveniente do processo de lavagem no crivo e nos dois hidrociclones, é 

lançada na rede efluente que por sua vez descarrega nas bacias de lamas (Figura II.1 e Figura II.7). 

Nestas bacias é feita a deposição dos materiais finos (argilas) em suspensão, sendo o processo de 

decantação catalisado pela adição de um agente floculante. Após a decantação dos materiais finos, 

parte da água é reaproveitada em circuito fechado, sendo reencaminhada para as bacias de águas 

limpas (também designadas por lagoas - Figura II.1 e Figura II.8).  
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As lamas remanescentes são atualmente removidas da bacia de lamas existente através de uma 

giratória, sendo encaminhadas para a corta da pedreira onde irão constituir material de aterro das 

áreas escavadas, no âmbito da recuperação paisagística da pedreira. Com o projeto de ampliação da 

pedreira, serão construídas novas bacias de decantação nas zonas cuja escavação tiver sido 

concluída. As lamas permanecerão em secagem  nestas bacias, constituindo os materiais de aterro da 

pedreira no âmbito das atividades de recuperação paisagística, e a água que não evapora continuará 

a ser reencaminhada para a bacia de águas limpas e reaproveitada em circuito fechado.  

Salienta-se que não existem descargas de efluentes industriais nem no solo nem no meio hídrico  

envolvente. 

 

Figura II.7 – Bacia de lamas. 

 

Figura II.8 – Bacias de águas limpas. 
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3.2.3.5.  Parqueamento e expedição 

As areias lavadas serão armazenadas em parque através de pilhas de produtos (Figura II.9) junto à 

saída do circuito industrial. Relativamente à areia tal e qual não existe parqueamento: a exploração é 

feita da frente de desmonte, sendo a areia carregada diretamente para os camiões dos clientes, sendo 

que este tipo de produto é residual e resulta de expedições pontuais e em pequenas quantidades.  

A expedição é assegurada por camiões próprios e dos clientes. Os produtos armazenados em stock 

são carregados para esses camiões através de uma pá carregadora frontal. Esses camiões, seguindo 

as vias de acesso internas da pedreira, transportam os produtos  para a báscula para pesagem e 

depois para o exterior, em direção aos locais de consumo. 

 

Figura II.9  – Parque de produtos. 

3.2.3.6.  Gestão de acessos 

O acesso à pedreira será feito através das vias já existentes, designadamente a partir do caminho 

regularizado em tout-venant (Figura I.4) com cerca de 2100 m que entronca ao km 23 da EN 261. 

Dentro da propriedade onde se insere a pedreira existe uma rede de caminhos que permitem aceder 

às zonas em exploração da pedreira (Figura II.10). Essa rede de caminhos permite, ainda, a ligação 

entre as instalações de apoio e a zona de exploração. Estes acessos não se encontram pavimentados.  

Os acessos específicos a cada frente de desmonte, serão determinados em função do respetivo 

avanço e das condições locais existentes. 

Devido ao normal fluxo de veículos, os acessos da pedreira serão alvo de uma regularização 

sistemática, de forma a facilitar o trânsito e a reduzir os custos e os impactes associados à circulação.  
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Figura II.10  – Acessos no interior da área de Projeto. 

3.2.4. Equipamentos 

Os equipamentos móveis previstos para realizar as atividades de exploração desta pedreira 

encontram-se enumerados no Quadro II.5. 

Quadro II.5– Equipamentos móveis afetos à atividade da pedreira. 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Pá carregadora Volvo 120 L 1 

Pá carregadora Volvo 120 E 1 

Escavadora giratória Case 1 

Dumper 1 

Trator+Joper 1 

Camiões de expedição 4 

 

Eventualmente, se for considerado necessário, serão adquiridos equipamentos sup lementares de 

forma a permitir o cumprimento da metodologia preconizada.  

O trator e o Joper são utilizados para a rega dos pisos e dos acessos nos períodos de tempo seco e 

ventoso. 

É de referir que ao longo da vida da exploração estes equipamentos serão substituídos por outros 

mais modernos, com naturais melhorias para as condições de trabalho e para o ambiente.  
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3.2.5. Recursos humanos e horário de trabalho 

Os recursos humanos a afetar a esta pedreira englobam 8 trabalhadores com formação específica nas 

respetivas áreas de atuação. Os funcionários da pedreira e as respetivas categorias profissionais 

apresentam-se no Quadro II.5. 

Quadro II.5  - Quadro de funcionários da pedreira.  

CATEGORIAS QUANTIDADE FUNÇÃO 

Dirigente 1 Gestão e atividade comercial 

Encarregado 1 
Gestão dos trabalhos de exploração e de 

expedição dos produtos 

Operários de pedreira 1 
Execução dos trabalhos de exploração, 

beneficiação e expedição dos produtos 

Administrativo 1 Controlo da báscula e da expedição 

Condutores 4 Expedição dos produtos 

TOTAL 8  

 

Além do pessoal afeto à pedreira, a GRANDAREIA possui ainda um conjunto de consultores técnicos 

que procedem a vários trabalhos relacionados com as ações de formação e com a otimização dos 

processos de exploração e, bem assim, com os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho. A 

responsabilidade técnica da pedreira continuará a cargo do Eng.º Rui Bizarro, que possui formação 

superior e adequada ao tipo de exploração. 

O horário de laboração da pedreira terá a duração de 40 horas semanais, restritas aos dias úteis no 

período diurno, estendendo-se a sua atividade a todo o ano, exceto no mês de agosto, que é o mês de 

férias.  

Ressalva-se, contudo, que o horário de trabalho poderá ser alterado em função das neces sidades do 

mercado. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO”  

 

 
E.132195.03.01.sd DESCRIÇÃO DO PROJETO Pág. II.19 

 

3.2.6. Instalações auxiliares 

Para além do estabelecimento industrial de lavagem e classificação de areias existem outras 

instalações de apoio à exploração: 

 Instalações sociais: que englobam um escritório, um refeitório, balneários, vestiário s com local 

para prestar os primeiros socorros, e sanitários. Estas instalações encontram-se em 

contentores modulares e alvenaria, sendo adequadas ao número de trabalhadores ( Figura 

II.11 a Figura II.14; 

 Oficina/armazém: em alvenaria e devidamente impermeabilizada, onde se processam as 

manutenções dos equipamentos (Figura II.15 e Figura II.16). 

 

Figura II.11 – Escritório e sanitários. 

 

Figura II.12  – Balneário e vestiário. 
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Figura II.13  - Refeitório. 

 

Figura II.14  – Báscula e escritório de apoio. 

 

Figura II.15  – Vista da fachada da oficina/armazém. 
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Figura II.16  – Armazenamento de óleos novos no interior da oficina. 

3.2.7. Sistemas de abastecimento e escoamento 

3.2.7.1.  Drenagem e esgotos 

Devido às características das formações geológicas existentes na área, essencialmente permeáveis, a 

infiltração prevalece sobre o escoamento superficial, pelo que não se justifica a instalação de sistemas 

de drenagem para além dos periféricos. Assim, serão construídos sistemas de drenagem periféricos, 

na bordadura da escavação, os quais irão ser adaptados com a evolução da lavra, tendo como 

principal objetivo regular o fluxo de água pluvial para o interior da corta e evitar o arra stamento de 

partículas finas para o maciço em exploração. Estes sistemas serão constituídos por valas de cintura, 

localizados nas proximidades das zonas em exploração. 

Tal como referido anteriormente, o processo de beneficiação das areias na central de lav agem e 

classificação, anexa da pedreira, origina efluentes industriais que consistem em águas com argilas em 

suspensão. Estes efluentes são encaminhados para a bacia de lamas (Figura II.1 e Figura II.7) e, após 

a decantação dos materiais finos cujo processo é catalisado pela adição de uma pequena quantidade 

de um agente floculante, parte da água é bombeada para a bacia de águas limpas (Figura II.8), 

através de uma bomba com capacidade de 15 m3/hora, sendo reaproveitada em circuito fechado para 

o processo produtivo das areias lavadas.  

Os efluentes domésticos da pedreira são conduzidos para uma fossa séptica estanque.  
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3.2.7.2.  Fornecimento de água 

As atividades de exploração propriamente dita a desenvolver nesta pedreira, tanto a nível dos métodos 

de extração como no que se refere aos equipamentos, não implicam o uso de água.  

No entanto, há dois tipos de uso de água nesta pedreira: o uso industrial, referente à utilização de 

água no estabelecimento industrial de lavagem e classificação de areia e na rega dos caminhos com 

Joper; e o uso doméstico, referente ao fornecimento de água às instalações sociais e de apoio. 

A água para uso doméstico (a utilizar nas instalações sociais) é proveniente de um furo de captação 

instalado na pedreira, devidamente licenciado1, e que abastece um depósito de 5000 litros. A água 

para consumo humano é adquirida engarrafada. 

A água de uso industrial é utilizada em circuito fechado recorrendo-se ao furo de captação para a 

reposição das perdas associadas ao processo (evaporação, água que fica retida nas areias lavadas, 

água que fica retida nas lamas, etc.). Com o sistema de tratamento de efluentes industriais, composto 

pelas bacias de decantação ou de lamas é possível reaproveitar a água do circuito em cerca de 50%. 

As águas tratadas são encaminhadas para a bacia de águas limpas (Figura II.8) sendo daí novamente 

bombeadas para o circuito de lavagem de areias. O volume máximo de água que circula no circuito de 

lavagem e no circuito de tratamento é de 15 m3/hora. 

O consumo anual de água proveniente do furo é de cerca de 12 000 m3. 

3.2.7.3.  Fornecimento de energia 

Atualmente a energia elétrica para o estabelecimento industrial é obtida a partir de um gerador com 

potência de 250 kVA. Existe, ainda, fornecimento pela EDP para as instalações sociais e de apoio, 

sendo a potência contratada de 20,7 kVA, sendo o consumo mensal, nas condições atuais de 

funcionamento, de cerca de 8700 kWh. 

A GRANDAREIA já iniciou os trâmites para instalar um posto de transformação com uma potência 

instalada de 400 kVA, que irá subsituir o gerador e o fornecimento pela EDP atualmente existentes.  

3.2.7.4.  Fornecimento de combustíveis 

O combustível a consumir na pedreira é, essencialmente, o gasóleo para os equipamentos móveis. 

Para tal encontra-se instalado um posto de abastecimento e respetivo depósito com capacidade para 

10 000 l, sendo o consumo anual de gasóleo de cerca de 105 000 l. 

                                                                        

1 No Anexo II apresenta-se a licença do furo de captação. O furo  da GRANDAREIA possui a licença n.º 311/2006/SB, 

emitida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – Serviços de Beja. A licença foi atribuída 

em 20/03/2006 pelo prazo de 5 anos. Em 19/07/2012 a GRANDAREIA requereu a renovação da licença à ARH -Alentejo. 
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Figura II.17 – Posto de abastecimento e depósito de combustível. 

3.2.8. Gestão de resíduos 

3.2.8.1.  Resíduos mineiros 

Os resíduos (estéreis da pedreira) resultantes da extração de areia nesta pedreira podem 

classificar-se como “Resíduos de extração de minérios não metálicos”, com o código LER 01 01 021. 

São, ainda, produzidos resíduos (também estéreis) na unidade de beneficiação que se classificam 

como “Areias e argilas”, com o código LER 01 04 092. A experiência acumulada na atividade de 

extração da pedreira permite um conhecimento suficiente da quantidade expectável destes res íduos 

mineiros. Assim, estima-se uma média de cerca de 30 % de rejeitados, perfazendo cerca de 

655 000 m3/ano. 

A definição dos locais de deposição destes materiais decorreu da análise ambiental, paisagística e 

funcional elaborada para esta pedreira. Assim, os “Resíduos de extração de minérios não metálicos”, a 

produzir na frente de desmonte, serão encaminhados diretamente para o aterro definitivo.  

Por outro lado, os resíduos “Areias e argilas”, resultantes do processo de lavagem das areias, serão 

encaminhados para as bacias de lamas, onde após a decantação, a água é bombeada e reaproveitada 

em circuito fechado, e as argilas constituem o material de aterro da pedreira.  

                                                                        
1 Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 
2 Idem. 
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A aplicação dos estéreis na modelação da área de intervenção dispensará a criação de escomb reiras, 

no sentido comum do termo. Assim, os estéreis irão preencher os vazios de escavação nos termos do 

artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro. 

3.2.8.2.  Resíduos não mineiros 

Os principais resíduos não mineiros produzidos pela pedreira, resultantes da normal atividade 

industrial, podem ser caracterizados de acordo com o Quadro II.6. 

Quadro II.6  – Resíduos não mineiros gerados pela atividade da pedreira.  

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER1 DESTINO 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e 

lubrificação 

13 02 08 
Operador de resíduos 

Filtros de óleo 16 01 07 Operador de resíduos 

Pneus usados 16 01 03 Operador de resíduos 

Lamas de fossa séptica 
20 03 04 Serviços municipalizados ou 

operador de resíduos 

 

A maioria destes resíduos é gerada no âmbito das manutenções efetuadas aos equipamentos na 

oficina. Os resíduos gerados são armazenados, em recipientes próprios, num local impermeabilizado e 

coberto, de modo a prevenir potenciais derrames e consequentemente a contaminação dos solos e 

dos aquíferos até à sua recolha pelo operador de resíduos (Figura II.18). 

As lamas da fossa séptica constituem os efluentes domésticos das instalações higieo -sanitárias e são 

regularmente recolhidas por um operador de resíduos ou pelos serviços municipalizados. 

Os resíduos sólidos urbanos são colocados em recipientes próprios (Figura II.19) e são levados 

diariamente para os contentores dos serviços municipalizados.  

                                                                        
1 Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 
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Figura II.18 – Local de armazenamento de óleos usados. 

 

Figura II.19 – Local de armazenamento de resíduos sólidos urbanos. 

3.2.8.3.  Medidas de gestão de resíduos 

Como medidas de gestão de resíduos específicas serão adotadas as seguintes:  

 Não serão permitidas atividades das quais possa resultar a introdução de solutos tóxicos 

perigosos, nomeadamente o armazenamento e manipulação dessas substâncias;  

 Não serão utilizados recipientes contendo combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias 

nocivas ou perigosas para o ambiente em condições que não garantam a proteção do solo; 
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 Serão expressamente proibidas quaisquer tarefas de manutenção de máquinas, equipamentos 

ou viaturas, bem como o seu reabastecimento de combustível, fora dos locais previstos para o 

efeito; 

 Será realizada uma gestão e manuseamento correto dos resíduos associados à pedreira, 

nomeadamente, combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha e 

condução a depósito/destino final apropriado, reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência 

de acidentes e contaminações. 

3.3. PLANO DE DEPOSIÇÃO 

3.3.1. Conceção e justificação 

O plano de deposição e de gestão de resíduos tem como principal função promover a gestão dos 

estéreis produzidos ao longo da exploração do recurso mineral, compatibilizando as tarefas de 

deposição com as atividades de lavra e de recuperação paisagística, de modo a promover, 

gradualmente, o enquadramento paisagístico, ambiental e de segurança da área intervencionada.  

Este Plano de Deposição, juntamente com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística que lhe 

está associado, irá permitir: 

 Uma gestão racional do recurso mineral e da afetação de áreas, com a criação de tipologias 

de ocupação bem definidas, que evoluirão em sintonia com o Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística; 

 A revitalização e requalificação ambiental do espaço ocupado pela pedreira durante e após a 

exploração; 

 A minimização dos impactes ambientais, através da adoção de medidas de prevenção na 

exploração. 

A abordagem metodológica deste Plano de Deposição está em consonância com os restantes estudos 

desenvolvidos para a pedreira, em particular com o Plano de Lavra e respeita o 

Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, que regulamenta a gestão dos resíduos resultantes da 

prospeção, extração, tratamento, transformação e armazenagem de recursos minerais.  

3.3.2. Enquadramento 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, são considerados resíduos inertes “o 

resíduo que, nos termos dos disposto no anexo I do presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, 

reúne as seguintes características: i) Não é suscetível de sofrer transformações físicas, químicas ou 

biológicas importantes; ii) Não é solúvel nem inflamável, nem tem qualquer outro tipo de reação física 

ou química; iii) Não é biodegradável; iv) Não afeta negativamente outras substâncias com as quai s 
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entre em contacto de forma suscetível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde 

humana; v) Possui lixiviabilidade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado insignificante; 

vi) Não põe em perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas”. 

Os resíduos de extração da pedreira, são considerados inertes e irão integrar a recuperação 

paisagística da área de intervenção (reabilitação e modelação topográfica), ou seja, serão 

introduzidos, nos vazios de escavação. Deste modo o Plano de Deposição enquadra-se no artigo 40.º 

do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, e foi projetado de modo a cumprir as seguintes medidas 

constantes no ponto 3: 

 “Estabilidade dos resíduos de extração, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1  do 

artigo 12.º, com as necessárias adaptações; 

 Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, nos termos do 

disposto no artigo 11.º, com as necessárias adaptações;  

 Garantir a monitorização dos resíduos de extração e dos vazios  de escavação, nos termos 

dos n.º 3 a 5 do artigo 13.º, com as necessárias adaptações. ”. 

De referir que os materiais finos (argilas) em suspensão provenientes da unidade industrial de 

lavagem e classificação de areias são encaminhadas atualmente para a bac ia de lamas que não 

constitui vazios de escavação. De facto, no início da atividade da pedreira, houve necessidade de criar 

esta instalação de resíduos, nos termos do disposto na alínea i) do artigo 3.º do decreto-lei 

n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, por não haver vazios de escavação disponíveis. Esta instalação de 

resíduos enquadra-se, assim, no disposto no artigo 38.º do decreto-lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, 

que constitui um regime especial de licenciamento. 

Com o Projeto em análise, as lamas serão encaminhadas para as bacias a construir nos vazios de 

escavação pelo que a atual bacia existente deixará de ser utilizada e será recuperada 

paisagísticamente no âmbito do PARP que se apresenta no capítulo II.3.4.  

3.3.3. Caracterização dos materiais  

Os materiais a depositar nos vazios de escavação serão resultantes da atividade extrativa e das 

operações de beneficiação a realizar na lavagem das areias. O material estéril resultante dos 

desmontes é constituído por níveis de argila sendo carregado para dumpers que o transportam 

diretamente para as zonas de aterro. 

O material estéril resultante da lavagem das areias é composto por água com materiais finos (argilas) 

em suspensão. O tratamento destes efluentes é realizado nas bacias de decantação, a instalar nos 

vazios de escavação, onde se procede ao reaproveitamento da água em circuito fechado, 

reincorporando o sistema de lavagem das areias. Desse processo, resultam as argilas decantadas que 

constituem in loco o material a integrar na recuperação paisagística da área de intervenção 

(reabilitação e modelação topográfica). 
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Os resíduos que serão depositados nos vazios de escavação podem, assim, ser caracterizados como 

inertes, e apresentam os códigos constantes no Quadro II.7. 

Quadro II.7 - Materiais de enchimento a depositar na pedreira. 

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER 
VOLUME A DEPOSITAR 

[m3] 

Resíduos da extração de 

minérios não metálicos 

Endógenos 

01 01 02 

753 250  
(estéreis após empolamento de 

1,15) 
Areias e argilas 01 04 09 

3.3.4. Aterro definitivo 

3.3.4.1.  Construção e geotecnia 

O aterro de resíduos inertes a construir nesta pedreira utilizará os estéreis da pedreira, não se 

antevendo quaisquer problemas relativos à estabilidade destes materiais ou eventuais efeitos de 

assentamento. De facto os estéreis serão utilizados na modelação da pedreira para enchimento dos 

vazios de escavação. 

No processo de recuperação paisagística da pedreira está prevista a modelação topográfica que irá 

incrementar a estabilidade do aterro de resíduos inertes. Para além disso, depois de coloca dos os 

estéreis resultantes da exploração e beneficiação, pretende-se obter a modelação proposta com vista 

a adequar o terreno para implementar as plantações e sementeiras integradas no processo de 

recuperação paisagística (Desenho 5). 

Na Figura II.20 apresenta-se o perfil esquemático do método construtivo do aterro. A modelação 

prevista na área da pedreira será desenvolvida para a estabilização dos taludes de escavação, 

utilizando os estéreis gerados pela exploração durante a sua vida útil. 
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Figura II.20  – Perfil esquemático do método construtivo do aterro. 

3.3.4.2.  Acessos 

Os acessos destinados às tarefas de deposição serão os mesmos das atividades de extração. De 

facto, tratando-se de uma deposição concomitante com a lavra, e que acompanha esta última, os 

acessos executados para a extração servem de forma competente as atividades de deposição.  

Relativamente aos acessos finais, a serem utilizados na fase pós-exploração, a modelação proposta 

prevê a criação de caminhos que sirvam as atividades para desenvolver na propriedade.  

3.3.4.3.  Sistemas de drenagem 

Conforme referido para as operações de lavra, os sistemas de drenagem serão constituídos por valas 

de cintura de forma a regular o fluxo de água para o interior da  corta e evitar o arrastamento de 

partículas finas. Na fase de deposição, o arrastamento de partículas finas para o interior da corta não 

constituirá problema, pelo que não haverá necessidade de manter as valas de cintura projetadas para 

a lavra. 

3.3.4.4.  Encerramento do aterro 

Pelo que foi referido, o encerramento do aterro desta pedreira não deverá carecer de cuidados 

especiais, uma vez que o método construtivo, a inclinação máxima prevista para a modelação do 

terreno e os materiais envolvidos não fazem prever qualquer tipo de problemas, oferecendo boas 

condições de estabilidade e segurança. 

Assim, as atividades de manutenção e monitorização do aterro serão incorporadas nas restantes 

atividades da pedreira, dispensando a definição de medidas especiais. Deste modo, a empresa 

exploradora continuará as suas atividades de manutenção, monitorização e controlo da área da 

pedreira 2 anos depois de terminadas as operações de recuperação paisagística, de forma a garantir 

as adequadas condições de segurança e enquadramento ambiental, e, caso se venha a considerar 

necessário, implementará medidas corretivas. 

Maciço 
in situ 

Deposição Modelação 

Maciço 
in situ 

Estéreis da 

pedreira 

Estéreis da 

pedreira 

Talude de 

escavação 
Talude de 

escavação 
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3.4. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

3.4.1. Introdução e objetivos gerais do plano 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) diz respeito às atividades a imp lementar na 

pedreira “Água Nova de Baixo” de forma a garantir que, após o seu encerramento, toda a área 

intervencionada pela atividade extrativa se encontre devidamente integrada na paisagem envolvente.  

Para que o novo sistema criado pela implementação do PARP se possa manter, há que garantir uma 

evolução rápida dos elementos instalados. Assim, há que pensar no solo, na sua recuperação e/ou 

proteção, como fator fundamental gerador de um novo equilíbrio ecológico. Deste modo, ao utilizar -se 

uma arquitetura vegetal de recuperação, como é o caso, tem de se privilegiar essas funções de 

proteção, formação e até de desenvolvimento do solo.  

A conceção do PARP passa pelo cumprimento de objetivos paisagísticos de caráter geral, estéticos e 

técnico-económicos, contribuindo assim para uma menor degradação do ecossistema afetado e 

apresentando soluções que pretendem restabelecer o equilíbrio da paisagem. 

A solução proposta no PARP teve em consideração os impactes originados pela extração da areia que 

se refletem sobre a paisagem e ecossistemas envolventes, nomeadamente: 

 Degradação da qualidade visual da paisagem; 

 Destruição do coberto vegetal e remoção de terra viva;  

 Afetação e destruição de habitats; 

 Instabilidade de taludes. 

Estes objetivos serão atingidos pela utilização de espécies locais, cujos critérios de seleção se 

conjugaram de modo a conciliar aspetos funcionais, ecológicos e a respetiva integração paisagística. 

Optou-se pelo uso de uma sementeira herbáceo-arbustiva e plantações arbóreas com o objetivo de 

proteger o solo e mais tarde de facilitar a germinação de espécies existentes e espontâneas da área 

de intervenção e, ao mesmo tempo, garantir a reposição do fundo de fertilidade da área e a 

estabilização dos taludes criados com a exploração da pedreira.  

A solução desenvolve-se essencialmente no sentido de recuperar a área da pedreira, atenuar a 

artificialidade associada às suas atividades de encerramento e melhorar o seu aspeto estético e 

ecológico, permitindo a sua compatibilização com os usos potenciais da área , tendo em conta o 

definido nos planos de ordenamento do território para a região em que se insere, integrando -se em 

“Espaços Florestais de Produção” coincidentes com “Áreas com potencial para a atividade extrativa”, 

segundo a carta de ordenamento do PDM de Grândola.  
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Por último é importante referir que, da área total da pedreira, apenas cerca de 54  % será afetada pela 

lavra, as restantes áreas serão mantidas, nomeadamente, como zona de instalação dos anexos 

sociais e infraestruturas de apoio à exploração e áreas a preservar, sem quaisquer operações de 

exploração de areia. 

3.4.2. Conceção e justificação 

As formas de recuperação de pedreiras são infinitas, dependendo do projetista, da função e objetivos 

definidos para o espaço, das condicionantes do local, dos mater iais disponíveis e, por último, do 

capital que se pretende investir.1 Os diferentes exemplos de recuperação de pedreiras podem ser 

agrupados e sistematizados, dividindo-se em três tipos principais: a restauração, reabilitação e a 

recuperação.2 

No primeiro caso pretende-se a reconstituição das condições iniciais (naturais) do local, implicando 

desde logo grandes movimentações de terra para se atingir a modelação inicial (renivelamento). Esta 

metodologia utiliza-se essencialmente em explorações de pequena dimensão, geralmente em fosso. 

Na reabilitação/reconversão e na recuperação, está implícita a alteração das condições morfológicas 

do terreno, podendo ou não haver o retorno ao uso original. As ações de recuperação serão realizadas 

consoante o tipo de pedreira e as intenções do projeto. Deste modo, podem-se identificar quatro tipos 

de intervenção (Figura II.21): o renivelamento (enchimento completo), o enchimento parcial 

(enchimento quase completo, enchimento reduzido e enchimento parcial), a manutenção (enchimento 

mínimo) e o abandono controlado (ausência de enchimento).  

A filosofia inerente à recuperação da pedreira “Água Nova de Baixo” consiste no enchimento parcial, 

onde serão usados a totalidade dos estéreis resultantes da exploração da pedreira para modelar as 

áreas afetadas, reabilitando-a, com vista à criação de espaço multifuncional, estruturalmente seguro e 

estabilizado (Desenho 5). 

                                                                        

1 Noronha, 1999 
2 Sousa, 1993 
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Enchimento completo Enchimento reduzido 

 

Enchimento quase completo Enchimento parcial 

 

Enchimento mínimo  Ausência de enchimento 

Adaptado de Sousa, 1993 

Figura II.21  - Esquema dos diferentes tipos de intervenção na recuperação de pedreiras a céu aberto.  

3.4.3. Breve descrição da proposta de recuperação 

As técnicas selecionadas para a recuperação paisagística da pedreira consistem essencialmente na 

modelação do terreno com os materiais disponíveis e na instalação de um revestimento vegetal 

adequado. A modelação final pretendeu não só suavizar a topografia final da corta mas também 

possibilitar a instalação da vegetação nos taludes da exploração, assegurando um adequado 

enquadramento paisagístico e conferindo ao espaço uma maior multifuncionalidade (Desenho 6).  
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Logo que a modelação do terreno esteja terminada dever-se-á iniciar a colocação da camada de terra 

vegetal, previamente armazenada em pargas, e seguidamente proceder-se às sementeiras e 

plantações. 

A solução de recuperação paisagística adotada contempla a utilização, ao longo dos limites da 

pedreira e nas áreas de aterro afetadas pela atividade extrativa, de uma espécie florestal tradicional 

da região, que apresenta bom desenvolvimento neste tipo de terreno, como é o caso do pinheiro 

manso. Assim, serão plantados 110 pinheiros mandos com altura entre 60 cm e 100 cm no limite norte, 

conformando um ecrã arbóreo, e 2162 pinheiros mansos na restante área intervencionada. Propõe-se, 

também, a plantação de 40 sobreiros no quadrante nordeste da área a licenciar, como medida 

compensatória em resposta ao inevitável abate dos 29 exemplares existentes na área de ampliação 

(garantindo-se um aumento de mais 20% de plantações por cada unidade removida). Sob o coberto 

arbóreo propõe-se um revestimento herbáceo-arbustivo composto por espécies autóctones da região 

(Desenho 6). 

De destacar a existência, no quadrante noroeste da área a licenciar, de uma área com cerca de 3,4 ha 

que não será intervencionada pela indústria extrativa. Essa área será preservada e reforçada com 

plantações na envolvente de modo a dar seguimento ao alinhamento da cortina arbórea proposta ao 

longo do limite norte da pedreira. 

A integração paisagística visa o restabelecimento da paisagem caraterística da região, utilizando 

sobretudo vegetação autóctone, bem adaptada às condições edafo-climáticas, prevendo-se uma boa 

adaptação inicial e poucas exigências em termos de manutenção futura. Isto não evitará, contudo, a 

necessidade de regas durante o período estival, nos primeiros anos após a implantação.  

3.4.4. Modelação  

A modelação proposta consiste na aplicação dos estéreis existentes na pedreira ao longo de toda a 

área a recuperar, de modo a regularizar topograficamente todo o terreno intervencionado pela 

exploração. Nesse sentido, deverá ter-se em conta que, no final, as pendentes obtidas não serão 

superiores ao ângulo médio máximo de repouso natural neste tipo de materiais ou seja 26º, permitindo 

a sua estabilização e revestimento vegetal proposto, oferecendo assim boas condições de segurança.  

Durante a fase de construção do aterro e à medida que forem sendo depositados os materiais de 

aterro, serão realizadas, tanto quanto possível, operações de compactação com recurso à passagem 

de máquinas e de camiões, de modo a incrementar o fator de segurança do aterro a construir e a 

minimizar efeitos de assentamentos indesejáveis. 

A compactação dos materiais de enchimento, por analogia com materiais semelhantes, deverá atingir 

uma taxa entre 0,90 e 0,95, ou seja, cada metro cúbico de material solto deverá ocupar um volume 

entre 0,90 m3 e 0,95 m3 após compactação. 

Depois de efetuadas as operações de modelação geral, proceder-se-á a uma mobilização do terreno 

com cerca de 0,3 m de profundidade por ripagem ou lavoura, antes de se proceder à distribuição da 
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terra viva. Esta será espalhada nas áreas de aterro, com uma espessura média de 0,1  m, depois de ter 

sido convenientemente preparada e fertilizada. A aplicação da terra viva nas áreas a recuperar, será 

efetuada em camada uniforme sobre as zonas a revestir, acabadas sem grande esmero e de 

preferência antes do outono, para que a sua aderência ao solo-base se faça nas melhores condições. 

Prevê-se que o volume de terra vegetal a utilizar na recuperação paisagística seja na ordem dos 

27 000 m3, pelo que atendendo a que da decapagem efetuada nos trabalhos preparatórios da lavra 

será possível recolher e armazenar em pargas cerca de 18 000 m3 de terra vegetal, a que corresponde 

um volume de 20 700 m3, após empolamento, será apenas necessários adquirir cerca de 6300 m3 de 

terra vegetal. 

Previamente à realização das operações de plantações e sementeiras é necessário assegurar que os 

trabalhos de aterro e modelação propostos se encontram concluídos, que a camada superficial de 

terra vegetal apresenta efetivamente a espessura determinada e as covas para as plantações que se 

encontram abertas, conforme preconizado no projeto.  

No processo de execução das sementeiras, é necessário ainda, garantir que a superfície da terra 

apresenta um grau de rugosidade que permita a instalação e normal desenvolvimento da vegetação, 

devendo ainda ser incorporado nesta fase, de modo uniforme, manual ou mecanicamen te, à superfície 

do terreno e incorporados por meio de fresagem, uma adubação de libertação lenta (superfosfato a 

18%) à razão de 10 g/m2.  

Concluídas as operações de preparação do terreno, proceder-se-á de imediato à instalação da 

vegetação, de forma a obter uma rápida integração da área na paisagem envolvente.  

No Desenho 5 apresenta-se a modelação final da pedreira, sendo de referir que, as operações de 

revestimento vegetal contempladas neste PARP serão efetuadas à medida que forem concluídos os 

trabalhos de aterro e modelação. 

3.4.5. Revestimento vegetal 

Nas áreas com maior pendente, as medidas de recuperação adotadas visam garantir a adequada 

estabilidade do aterro criados pela modelação ao longo dos taludes de modelação pelo que está 

prevista a implantação de uma primeira sementeira própria composta unicamente por espécies 

herbáceas (Quadro II.8) sobre a qual será semeada vegetação arbustiva (Quadro II.9), bem adaptada 

a esse tipo de solos arenosos e friáveis a fim de reforçar a sua proteção contra os fenómenos 

erosivos.  

Na base da corta, visto tratar-se de uma área plana e estruturalmente estável, propõe-se uma 

sementeira composta exclusivamente por espécies herbáceas tradicionais da região, com vista à 

criação de uma zona de clareira, ocupada por um prado permanente de sequeiro ( Quadro II.8), 

conferindo a esse espaço aplanado uma maior multifuncionalidade e permitindo também au mentar a 

biodiversidade ecológica da globalidade da área intervencionada.  
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Salienta-se que na definição da composição dos tipos de sementeira foi tido em consideração o elenco 

florístico apurado no âmbito da caracterização da situação de referência do fator ambiental Flora e 

Vegetação do EIA. 

Quadro II.8  – Composição da sementeira herbácea. 

ESPÉCIES 
(15 g/m2) 

% 

Festuca arundinacea  20 

Lolium rigidum  15 

Phalaris tuberosa  10 

Plantago sp.  10 

Poa bulbosa  15 

Trifolium sp. 30 

Quadro II.9 – Composição da sementeira herbáceo-arbustiva. 

ESPÉCIES 
(5 g/m2) 

% 

Asphodelos aestivus  5 

Cistus ladanifer 20 

Cytisus striatus 10 

Daphne gnidum  15 

Erica arborea  8 

Phillyrea angustifolia 10 

Lavandula pedunculata  10 

Pterospartum tridentatum  5 

Thymus capitellatus 12 

Ulex australis ssp. welwitschianus  5 

 

As sementeiras propostas, para além das suas funções de proteção e estabilização dos solos, 

permitirão o aparecimento e o crescimento de outras espécies de origem espontânea e caraterísticas 

da paisagem envolvente. 
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A implantação do revestimento vegetal, componente imprescindível duma paisagem equilibrada, tem 

como objetivo: 

 Contribuir para a consolidação definitiva de todas as áreas desnudadas, devolvendo -lhes o 

tom verde original; 

 Regenerar progressivamente o solo impedindo as diversas formas de erosão; 

 Restabelecer as espécies vegetais autóctones; 

 Proporcionar refúgio à fauna da região, contribuindo para o reequilibro da população animal.  

 De modo a otimizar o custo da recuperação, usar-se-á predominantemente o processo de 

sementeira, sendo a plantação individual reservada às espécies arbóreas.  

Na sementeira, as sementes pertencerão às espécies indicadas no Caderno de Encargos, tendo 

obrigatoriamente o grau de pureza e o potencial germinativo exigido por lei.  

Uma vez que algumas das espécies vegetais a utilizar nas sementeiras podem não se encontrar 

disponíveis no mercado, e por uma questão de manter o suporte genético, recomenda -se que na 

época apropriada se efetue a colheita de sementes na área da propriedade ou na pior das hipóteses  

na envolvente próxima. 

3.4.1. Faseamento das atividades 

As operações de recuperação paisagística a executar neste PARP, serão aplicadas em concomitância 

com a evolução dos trabalhos de lavra, podendo dividir-se em três estágios distintos, a recuperação 

imediata, a recuperação em simultâneo com os trabalhos de lavra e a recuperação final/manutenção 

correspondente aos trabalhos finais de recuperação da área intervencionada:  

RECUPERAÇÃO IMEDIATA  

Será efetuada imediatamente após o licenciamento e corresponde à plantação de árvores ao longo da 

extrema com o caminho no limite norte da pedreira de modo, a constituir, de forma rápida e eficaz, 

uma cortina arbórea densa e permanente que minimize os impactes visuais resultantes da exploração 

para a envolvente.  

RECUPERAÇÃO FASEADA  

De acordo com a solução de lavra e de recuperação propostas, e atendendo ao faseamento definido, a 

modelação do terreno e a reflorestação das áreas afetadas será realizada em simultâneo com o 

avanço da lavra à medida que forem sendo libertadas áreas. A sequência de avanço da exploração e 

de recuperação será feita a partir da corta existente, evoluindo de norte para sul e de oeste para este 

até aos limites definidos para a escavação da massa mineral.  
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Assim, as operações associadas à recuperação passarão pelo aterro e modelação da área escavada 

com os materiais de aterro endógenos, modelação final da área, para ajustamento de pormenor às 

cotas previstas, espalhamento da terra viva, sementeira e plantação das espécies preconizadas.  

RECUPERAÇÃO FINAL/MANUTENÇÃO  

A última fase, será efetuada após a conclusão da lavra, incluindo as áreas ocupadas com as lagoas e 

instalações de apoio à pedreira, após o seu desmantelamento. Estima-se que esta fase tenha uma 

duração aproximada de meio ano, após o que será necessário proceder a operações de manutenção e 

conservação da vegetação, o que decorrerá durante um período de 2 anos. Refere -se à fase de 

desativação da pedreira e é, por isso, uma etapa crucial uma vez que é nela que deverá haver uma 

maior preocupação de integração entre as diversas áreas recuperadas e destas com a envolvente.  

Deste modo, a duração total prevista para a intervenção de recuperação será de cerca de 16  anos, 

nos quais se consideram já os 2 anos dedicados às operações de manutenção e conserva ção da 

vegetação. Estas operações incluem os seguintes trabalhos:  

Rega – após a instalação da vegetação deve ser assegurado o abastecimento de água com a 

frequência e na quantidade adequadas à manutenção das condições de humidade favoráveis ao 

desenvolvimento das espécies vegetais; 

Corte ou Ceifa – a ceifa em taludes não é uma operação indispensável a não ser em casos muito 

especiais em que a vegetação herbácea ponha em risco o desenvolvimento dos arbustos ou constitua 

risco de incêndio ou prejudique as condutas de drenagem. Nos casos necessários fazem-se 2 ou 3 

cortes por ano, durante a primavera e no final do verão;  

Fertilização – a manutenção do nível de fertilidade deve ser assegurada com adubações apropriadas. 

A determinação do tipo de fertilização e das quantidades a aplicar deverá, no entanto, ser precedida 

por análises químicas ao solo; 

Ressementeiras – só será necessário proceder-se a ressementeiras quando as zonas anteriormente 

semeadas se encontrarem danificadas e/ou apresentarem zonas descobertas alguns meses após a 1ª 

sementeira. Nestes casos a ressementeira deverá ser feita recorrendo à mesma técnica e à(s) 

mesma(s) mistura(s) de sementes anteriormente preconizada;  

Retancha – sempre que os exemplares plantados se encontrarem danificados ou com problemas 

notórios de fitosanidade, deve ser efetuada a sua substituição de forma a respeitar a composição 

original. Nesta operação deverão observar-se todos os cuidados inerentes às plantações;  

Desbaste – aplicar-se-á a árvores e arbustos recém-plantados de forma a promover o correto 

desenvolvimento do porte e a conservação das suas características estéticas, ao mesmo tempo que 

se facilitam as restantes operações de manutenção, nomeadamente a limpeza.  

No Quadro II.10 apresenta-se o plano de operações a desenvolver nos trabalhos de implantação da 

vegetação e de consequente manutenção. 
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Quadro II.10 – Plano de operações para as ações de instalação e manutenção a efetuar.  
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 Operações obrigatórias 
 Operações a executar sempre que necessário 

3.4.1. Medidas cautelares 

No processo de recuperação paisagística da pedreira, salientam-se as seguintes medidas cautelares: 

 Toda a vegetação na envolvente da pedreira deverá ser mantida e salvaguardada; 

 Limitar, ao mínimo essencial, as zonas de circulação e acesso dos veículos e maquinaria, 

durante todo o processo de recuperação e, em especial, durante os trabalhos de modelação, 

de modo a evitar a compactação do solo, a destruição da vegetação, entretanto instalada, ou 

do coberto vegetal existente; 
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 Nas áreas já recuperadas deverá ser interdita a circulação de veículos e pessoas, exceto para 

trabalhos de manutenção e conservação. 

 Proceder regularmente à recuperação dos taludes que se apresentem erodidos. 

 A aplicação da terra viva far-se-á em camada uniforme sobre as áreas a revestir, acabadas 

sem grande esmero e de preferência antes do outono, para que a sua aderência ao solo -base 

se faça nas melhores condições; 

 Verificar, in loco, a eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística adotadas e 

proceder à sua eventual correção/aferição. 

3.5. DESATIVAÇÃO DA PEDREIRA 

3.5.1. Desmantelamento das instalações 

As intervenções previstas no âmbito da desativação da pedreira visam a preparaç ão da área para a 

sua devolução em condições de permitir o uso futuro definido no Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística, nas adequadas condições de segurança e enquadramento com o meio envolvente.  

No final da atividade industrial da pedreira, as instalações desmanteladas terão o destino apresentado 

no Quadro II.11. O faseamento para as intervenções a desenvolver no âmbito da desativação da 

pedreira depende da evolução dos trabalhos e está condicionado por  vários fatores, nomeadamente, o 

clima e disponibilidade dos meios técnicos e logísticos, etc. De qualquer forma, prevê -se que os 

trabalhos a desenvolver decorram durante o último ano da recuperação paisagística, após a conclusão 

dos trabalhos de extração. 
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Quadro II.11  – Desmantelamento das instalações de apoio e anexos. 

INSTALAÇÕES INTERVENÇÃO DESTINO 

Instalações sociais e de 

apoio 
Demolição das estruturas 

Transporte dos resíduos da demolição 

para operador de resíduos 

Instalação de lavagem e 

classificação de areia 

Desmantelamento e 

remobilização dos equipamentos 

da instalação de lavagem e 

classificação de areia  

Remobilização ou venda dos 

componentes da instalação. As 

fundações (betão) serão enviadas para 

operador de resíduos  

Depósito de combustível 

e báscula 

Remobilização com demolição 

das fundações 

Remobilização ou venda dos 

equipamentos e envio do material das 

fundações para operador de resíduos. 

Unidades modulares 

pré-fabricadas 

Desmantelamento, demolição e 

transporte 

Remobilização ou venda dos 

contentores. As fundações, bem como 

todas as tubagens, cablagens serão 

enviadas para operador de resíduos. 

Posto de transformação 
Desmantelamento, demolição e 

transporte 

Remobilização ou venda dos 

equipamentos do PT. O edifício será 

demolido e o material resultante será 

enviado para operador de resíduos. 

Fossa estanque 
Esgotamento prévio e remoção 

da fossa 

A fossa será enviada para operador de 

resíduos. 

 

No final da exploração, os recursos humanos afetos à pedreira serão integrados em eventuais 

estabelecimentos da empresa ou serão rescindidos de forma amigável os contratos de trabalho. 

Alguns dos trabalhadores ficarão na pedreira durante o período de encerramento da mesma.  

Os equipamentos móveis existentes na pedreira, após a conclusão dos trabalhos de encerramento, 

serão objeto de comercialização por parte da empresa, ou remobilizados para outra eventual unidade 

industrial. Durante a fase de desativação da exploração ficarão na pedreira alguns equipamentos 

móveis, nomeadamente uma pá carregadora e um dumper. Após o fecho da exploração não restará na 

área qualquer equipamento móvel. 

As atividades de desmantelamento das instalações sociais e industriais só pontualmente induzirão 

aumentos nos níveis de ruído, nomeadamente, aquando das demolições das fundações e dos 

respetivos carregamentos para camiões ou dumpers. 
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3.5.2. Resíduos 

Quando concluídos todos os trabalhos de exploração e de recuperação será efetuada uma vistoria de 

modo a garantir que todos os resíduos existentes na pedreira foram totalmente expedidos por 

entidades credenciadas para os locais adequados. Caso seja detetada a presença de algum resíduo 

dentro da área licenciada serão tomadas de imediato todas as medidas necessárias para o remover. 

Os potenciais resíduos sobre os quais incidirá a vistoria na fase de desativação serão os que se 

apresentam no Quadro II.12 e que resultam da normal atividade industrial e das atividades de 

desativação. 

Quadro II.12  – Resíduos resultantes da atividade industrial e das atividades de desativação.  

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER DESTINO 

Resíduos de extração de minérios não 

metálicos 
01 01 02 

Modelação da área da pedreira  

Areias e argilas 01 04 09 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador de resíduos  

Pneus usados 16 01 03 

Filtros usados 16 01 07 

Betão 17 01 01 

Tijolos 17 01 02 

Lamas de fossas sépticas 20 03 04 

 

3.6. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA 

De entre os critérios de avaliação da decisão económica, VAL - Valor Atual Liquido, TIR - Taxa Interna 

de Rentabilidade, IRP - Índice de Rentabilidade do Projeto e PRI - Período de Recuperação do 

Investimento, optou-se pelo VAL por ser um critério universal que goza da propriedade de aditividade, 

sendo realista, uma vez que leva em linha de conta o efeito temporal do dinheiro. Depende  

unicamente dos “cash-flow” previsionais do projeto e da oportunidade do capital, permitindo o 

re-investimento dos “cash-flow” gerados à taxa de utilização. A avaliação económica foi considerada a 

preços correntes com uma inflação constante de 3,5 % ao longo de todo o tempo de vida da pedreira, 

influenciando os seus custos e proveitos previsionais.  

Saliente-se que o estudo de viabilidade económica desta pedreira foi realizado com base nos valores 

de mercado e nas experiências da equipa projetista e da GRANDAREIA na exploração de pedreiras, 
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existindo uma boa perceção dos custos e das receitas associados à atividade. Considerou -se as 

receitas expectáveis relacionadas com a venda dos produtos (agregados).  

Os custos da atividade da pedreira relacionam-se com os salários dos funcionários, combustível, 

reparações de equipamentos, consumo de água e eletricidade, fornecimento de serviços externos e 

rendas e leasings. Considerou-se um custo variável de exploração para a areia na ordem dos 2,3 €/t.  

As reservas úteis existentes na pedreira permitem a exploração durante cerca de 13 anos, 

considerando uma produção média de 200 000 t/ano de areia. 

O valor comercial médio adotado para os produtos comercializados na pedreira foi considerado em 

2,5 €/t para a areia 0/2 que representa cerca de 30% da produção e 3,42€/t para a areia 0/4 que 

representa 70% da produção total, considerando um crescimento anual nulo (acima da inflação) do 

preço de venda. 

Após a determinação do VAL, foi realizada uma análise de sensibilidade do invest imento a variações 

de custos ou de receitas, cujos resultados se apresentam nos quadros seguintes.  

Quadro II.13  – Análise de sensibilidade à variação dos custos de exploração.  

PARÂMETROS 
VARIAÇÃO DOS CUSTOS DE EXPLORAÇÃO 

CENÁRIO BASE + 10 % - 10 % 

Custos  2,30 €/t 2,53 €/t 2,07 €/t 

Valor Atual Líquido 1 417 096 € 1 035 062 € 1 799 130€ 

Quadro II.14 – Análise de sensibilidade à variação das receitas de exploração.  

PARÂMETROS 
VARIAÇÃO DAS RECEITAS DE EXPLORAÇÃO 

CENÁRIO BASE + 10 % - 10 % 

Preço de venda 
2,50 €/t 

Areia (0/2) 

3,42 €/t 

Areia (0/4) 

2,75 €/t 

Areia 

(0/2) 

3,76 €/t 

Areia (0/4) 

2,25 €/t 

Areia (0/2) 

3,08 €/t 

Areia (0/4) 

Valor Atual Líquido 1 417 096 € 1 933 989 € 900 202 € 

 

Pela análise dos valores obtidos é clara a viabilidade do empreendimento, bem como a capacidade da 

empresa para assumir os compromissos emergentes da licença de exploração. Da observação dos 

quadros anteriores verifica-se uma maior sensibilidade à variação nas receitas do que aos custos de 

exploração. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO”  

 

 
E.132195.03.01.sd DESCRIÇÃO DO PROJETO Pág. II.43 

 

Pela análise dos valores obtidos constatou-se que a ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” é 

viável economicamente, o mesmo se passando com a capacidade da empresa para assumir os 

compromissos resultantes da licença de exploração.  

3.7. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

Na elaboração do Plano de Segurança e Saúde (PSS) foram respeitadas as determinações do 

Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio, relativo ao Regulamento Geral de Segurança e Higiene no 

Trabalho nas Minas e Pedreiras. 

Foi também, tido em consideração o Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de novembro, que estabelece as 

prescrições mínimas de saúde e segurança a aplicar nas indústrias extrativas a céu aberto e 

subterrâneas e a Portaria n.º 198/96, de 4 de junho que estabelece as prescrições mínimas de 

segurança e saúde nos locais de trabalho e postos de trabalho, bem como a principal regulamentação 

e normalização vigente aplicável a pedreiras. 

A elaboração do plano teve como base a situação atual da pedreira, uma vez que esta já se encontra 

a laborar há vários anos, tendo em conta a sua dimensão, organização, atividades, recursos humanos, 

equipamentos e instalações, e ainda o horário de trabalho e as condições climatéricas do local onde 

está implantada. 

O PSS é um documento dinâmico que deve ser objeto de revisão periódica, sempre que o seu 

conteúdo se verifique desajustado à luz da legislação vigente, da política da empresa, da realidade da 

pedreira, do trabalho, dos equipamentos, dos trabalhadores e das instalações, ou de qualquer outra 

situação que interfira diretamente com a segurança e saúde e comprometa a aplicação prática do 

mesmo. 

3.8. CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

De acordo com a solução de lavra e de recuperação proposta e atendendo ao faseamento definido, 

pode ser observada no Quadro II.15, a calendarização da articulação das várias atividades 

relacionadas com a exploração, com a modelação, com a recuperação paisagística e com a 

desativação. 

De acordo com o cronograma, pode constatar-se que todos os trabalhos interventivos na pedreira 

estarão concluídos no fim de 14 anos, permanecendo a manutenção da recuperação e o controlo do 

aterro por mais 2 anos. Assim, na área da pedreira cessarão todas as atividades ao final de 16  anos. 
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Quadro II.15 – Cronograma das atividades da pedreira. 

TIPO DE ATIVIDADE 

ANOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Lavra                 

Recuperação paisagística                 

Manutenção1                 

Desativação                 

Controlo instalação de resíduos                  

 

3.9. GESTÃO AMBIENTAL DO PROJETO 

A gestão ambiental da pedreira “Água Nova de Baixo” passa pela integração no Projeto de todas as 

medidas e ações preconizadas no âmbito do EIA, bem como a incorporação ao nível da sua 

exploração das regras de boas práticas ambientais. Assim, com a elaboração deste EIA foi possível 

antecipar os impactes ambientais associadas à exploração da pedreira, concretizar as medidas de 

minimização a implementar, de forma a integrá-las na fase de conceção do Projeto, e definir o 

Programa de Monitorização dos fatores ambientais apurados como mais sensíveis, e que são: 

Qualidade do Ar, Recursos hídricos subterrâneos, Qualidade das Águas, o Ambiente Sonoro, e o 

Património Arqueológico. 

Destaca-se que o Plano de Monitorização permitirá avaliar a evolução dos impactes associados à 

exploração desta pedreira e detetar a existência de eventuais desvios, de forma a que se possam 

reajustar as medidas de minimização preconizadas e, se necessário, propor novas formas de colmatar 

as afetações detetadas. 

                                                                        

1 A realizar durante dois anos após realização dos trabalhos de recuperação paisagística em cada área.  
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3.10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano de Pedreira apresentado permite um bom e racional aproveitamento do recurso geológico 

existente, promovendo a necessária reabilitação da área. Deste projeto de exploração resultam as 

seguintes considerações finais: 

1. Com a implementação deste Plano de Pedreira será possível garantir a continuidade da 

atividade da empresa, enquadrar a exploração na legislação vigente e garantir um 

aproveitamento racional do recurso mineral; 

2. Com o planeamento de exploração definido no Plano de Lavra é possível assegurar uma boa 

gestão e valorização do recurso mineral existente, respeitando o ambiente e as populações 

vizinhas; 

3. A estratégia de recuperação apresentada no PARP permitirá minimizar gradualmente a área 

afetada pela lavra e, consequentemente, devolver o espaço da pedreira para uso florestal 

conforme estipulado no PDM de Grândola; 

4. A segurança e saúde nos trabalhos da pedreira serão garantidas através do cumprimento do 

Plano de Segurança e Saúde apresentado; 

5. No fim dos trabalhos de lavra garante-se a devolução do espaço em condições de segurança e 

salubridade através da realização dos procedimentos de desativação definidos; 

6. O impacte positivo que decorre da manutenção dos 8 postos de trabalho diretos (sustentando 

muitos outros indiretos), pelo que se contribui para a diminuição do desemprego num segmento 

da população que enfrenta dificuldades crescentes, em termos de oferta de trabalho.  

A pedreira “Água Nova de Baixo” contribui para a geração de riqueza no concelho e para o 

desenvolvimento da região, com todos os benefícios económicos e sociais que daí advêm, 

compatibilizando-se com os valores ambientais em causa. 

Estes benefícios são reforçados pelo facto da exploração, tal como está projetada, ser compatível com 

os interesses regionais, respeitando os valores ambientais e contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável local. 
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1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

1.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se a análise e caracterização do estado atual do ambiente, em sentido lato, 

na área de influência do projeto de licenciamento da ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”. 

Esta análise tem por objetivo definir as condições do estado corrente do meio ambiente, suscetíveis 

de ser influenciadas pela implantação deste projeto. Esta caracterização fundamenta-se na 

informação de base obtida a partir de bibliografia, na consulta a diversas entidades, sites da internet 

disponibilizados pelas diversas entidades e em trabalho de campo realizado para le vantamentos 

temáticos, para aferição da informação recolhida.  

A avaliação da situação atual irá consubstanciar a previsão e avaliação dos impactes gerados pela 

implementação do Projeto. 

Como área base de estudo considerou-se a área final a licenciar, ou área de Projeto, e a sua 

envolvente, sobre a qual terão maior incidência as alterações associadas à implementação do Projeto. 

Adicionalmente, delimitou-se uma área de enquadramento representada, preferencialmente, à escala 

1/25 000 e, nesta base, cartografou-se a informação considerada relevante para a análise e 

compreensão dos descritores ambientais considerados. 

O âmbito e a escala geográfica, considerados no estudo, foram ainda ajustados em função dos 

diferentes descritores biofísicos, socioeconómicos e culturais considerados, tendo a especificidade 

inerente a cada um conduzido à abordagem em níveis de análise que variaram entre a escala local e a 

escala regional. 
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1.2. CLIMA 

1.2.1. Considerações iniciais  

A integração do descritor de clima no presente estudo justifica-se pela necessidade de se apresentar 

um correto enquadramento biofísico da área de implantação do Projeto. Devido às suas dimensões e 

características não se prevê, que o Projeto em análise venha a gerar impactes no clima. No entanto, 

algumas das variáveis climáticas determinam a extensão e a magnitude dos impactes nos fatores 

ambientais qualidade do ar, ruído e, indiretamente, da paisagem, destacando-se, neste âmbito, a 

precipitação e o regime de ventos. 

1.2.2. Estações utilizadas 

A análise do clima foi realizada com recurso aos dados da estação mais próxima da área do projeto, 

concretamente, da estação climatológica de Grândola, a qual apresenta as seguintes coordenadas de 

localização:  

Latitude - 38º 10’ N, Longitude - 8º 34’ W, Altitude - 94 m; 

Os dados climáticos considerados para o presente estudo referem-se ao período entre 1967-1980 

(Grândola) Apesar de existirem dados mais recentes, os mesmos reportam-se a valores médios 

anuais, pelo que se optou por considerar dados mais antigos, mas relativos a séries ma is extensas, 

que permitem uma caracterização climática mais fiável.  

1.2.3. Caracterização geral do clima 

A área em estudo situa-se a cerca de 4 km da costa oceânica sendo que a estação de Grândola se 

situa a cerca de 18 km do litoral. Assim, no caso do local de implantação da pedreira, a proximidade 

ao oceano poderá condicionar com alguma magnitude algumas das variáveis climatológicas mais 

importantes, nomeadamente a temperatura e a humidade relativa.  

Como é característico dos climas mediterrâneos, nesta área os meses de julho e agosto 

correspondem aos valores extremos de temperatura (máximos) e de precipitação (mínimos). As 

temperaturas médias registadas nos meses de verão e de inverno contribuem para uma temperatura 

média anual relativamente elevada. 

No território nacional, verifica-se que a variação regional do clima apresenta um forte gradiente 

Leste-Oeste, resultante da frequência decrescente da penetração das massas de ar do Atlântico para 

o interior1. 

                                                                        

1 Daveau, in Ribeiro et al, 1987 
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A ocorrência de temperaturas mínimas negativas em apenas 10 dias por ano, e de geada numa média 

de 16,0 dias por ano, revela a influência oceânica. A precipitação média anual é cerca de 500  mm na 

estação de Grândola, situando-se o período de maior precipitação de outubro a março. O regime de 

ventos é, também, característico do interior, com frequência elevada de ventos do quadrante Oeste 

(NW, W e SW), com intensidade superiores às verificadas na faixa interior do país.  

1.2.4. Temperatura 

A amplitude térmica anual é relativamente reduzida (12,5 ºC). Raramente ocorrem temperaturas 

mínimas negativas (em média 10 dias por ano) e a temperatura média anual é de 15,6  ºC. 

Quadro III.1 - Temperaturas médias (ºC). 

Temperatura média anual 15,6 ºC Média das máximas diárias 21,8 ºC 

Média mensal do mês mais quente 

(agosto) 
22,6 ºC Média das mínimas diárias 9,5 ºC 

Média mensal do mês mais frio 

(janeiro) 
10,1 ºC 

Amplitude térmica anual (média mensal do 

mês mais quente – média mensal mês 

mais frio) 

12,5 ºC 

 

Janeiro, o mês mais frio, regista uma temperatura média mensal de 10,1  ºC, com a média das 

mínimas a situar-se em 5,1 ºC e a média das máximas 15,1 ºC. A temperatura mínima média é sempre 

superior a 5 ºC, sendo inferior a 10 ºC no período de novembro a abril. 

Os meses mais quentes são julho e agosto, com temperaturas médias mensais de 22,3  ºC e 22,6 ºC, 

respetivamente. A média das temperaturas mínimas em junho e agosto é de 14,9  ºC em ambos os 

meses; sendo a média das temperaturas máximas de 29,7 ºC em julho e de 30,4 ºC em agosto. 

Quadro III.2- Número médio de dias por ano com temperaturas extremas 

Temp. máxima > 25,0 ºC 92,4 

Temp. mínima < 0,0 ºC 10,1 

Temp. mínima > 20,0 ºC 0,6 
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Figura III.1  - Distribuição das temperaturas médias mensais, máximas médias e mínimas médias  

1.2.5. Precipitação 

A precipitação é um parâmetro climático que, à escala global, depende da latitude e da época do ano, 

mas que localmente é afetado por fatores fisiográficos como o relevo e a proximidade de grandes 

massas de água como os oceanos. Este fator associado à temperatura e humidade do ar é um dos 

parâmetros de definição do clima, apresentando uma variação interanual muito significativa, 

característica comum à maior parte dos climas. 

É igualmente um dos fatores climáticos condicionantes do desenvolvimento da vegetação, com uma 

influência determinante sobre os ecossistemas, o ciclo hidrológico e a erosão hídrica dos solos. A 

infiltração da água oriunda da precipitação dá origem à circulação hídrica subterrânea, alimentando 

posteriormente as águas sub-superficiais e subterrâneas. A água proveniente da precipitação dissolve 

as substâncias gasosas dispersas no ar, arrastando estes elementos, depositando -os sobre a 

vegetação (através da interceção do coberto vegetal) e no solo.  

Os valores de precipitação registados na estação meteorológica de Grândola definem claramente um 

semestre húmido (outubro – março), em contraste com um semestre seco (abril  - setembro). Cerca de 

82 % da precipitação anual ocorre durante o semestre húmido.  

Ainda assim existem cinco meses – maio, junho, julho, agosto e setembro – que podem ser 

considerados “secos”, uma vez que a precipitação média nestes meses é inferior a 30  mm. 
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O gráfico termo-pluviométrico apresentado na figura seguinte assinala a distribuição sazonal da 

precipitação e da temperatura média mensal. Os mínimos de precipitação coincidem com os meses 

mais quentes (julho e agosto). 
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Figura III.2 - Gráfico termo-pluviométrico. 

Pela análise do gráfico termo-pluviométrico verifica-se que, para o período de tempo considerado, a 

precipitação média anual foi de 500,1 mm. O valor de precipitação total mensal mais alto registou-se 

no mês de fevereiro, sendo igual a 90,9 mm. agosto foi o mês de menor precipitação média mensal, 

registando um valor igual a 1,3 mm. O valor mais alto da precipitação máxima diária, 66,5 mm ocorreu 

no mês de março. No período 1951-1980, o número médio de dias por ano com precipitação superior 

a 0,1 mm foi de 70,3 dias. Verificou-se que em 18,8 dias os níveis de precipitação foram superiores a 

10 mm. A precipitação diária superior a 10 mm está, geralmente, associada à passagem de 

superfícies frontais. 

Quadro III.3- N.º de dias por ano com precipitação (R ) superior a 0,1 mm e 10,0 mm. 

R >=  0,1 mm 70,3 dias 

R >=  10,0 mm 18,8 dias 
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1.2.6. Nevoeiro, nebulosidade e humidade relativa 

Na estação de Grândola o nevoeiro é um fenómeno pouco frequente ocorrendo em média em 

14,3 dias por ano. janeiro é o mês em que se regista um maior número de dias de nevoeiro, sendo 

que este fenómeno ocorre, em média, em 2,7 dias. Ao longo de todo o ano são registados dias com 

nevoeiro, no entanto no período entre março e setembro este fenómeno é muito pouco frequênte.  

A humidade relativa do ar associada à temperatura, à insolação e à velocidade do vento, condiciona a 

taxa de evaporação. 

Este parâmetro climático tem uma variação reduzida em termos mensais, atingindo os valores 

máximos nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro e os valores mínimos nos meses de junho, julho 

e agosto. Considerando-se o período anual, o valor máximo de humidade relat iva (HR) nesta estação 

registou-se em dezembro e janeiro assumindo um valor de 92 % (9 h). O valor mínimo foi de 

58 % (18 h), registado em agosto.  

Em termos diários verifica-se que este parâmetro apresenta valores ligeiramente superiores de manhã 

(09:00 h), sendo a média anual para o período da manhã de 82 %, enquanto que ao final da tarde 

(18:00 h) o valor médio é de 73 %. Os valores da humidade relativa são, para a medição das 9 h, 

superiores a 70 % ao longo de todo o ano. 

A nebulosidade quantifica a fração do céu, expressa em décimos, coberta por nuvens. Este parâmetro 

climático condiciona diretamente a insolação e indiretamente a estabilidade atmosférica.  

A nebulosidade apresenta valores mínimos em julho e agosto, notando-se que os valores mais 

elevados tendem a registar-se no período da manhã. 

O número máximo de dias em que o céu se manteve encoberto (n>=8), registou-se no mês de 

fevereiro e foi de 12,0 dias. Em julho, registou-se o valor mínimo de dias em que o céu se manteve 

encoberto (1,5 dias). agosto foi o mês com o maior número de dias de céu limpo (14,6 dias). No mês 

de fevereiro registou-se o menor número de dias de céu limpo 7,8 dias. Para valores anuais e no 

período considerado, observa-se que o número de dias de céu limpo é superior ao número de dias de 

céu encoberto, respetivamente 121,3 e 86,1 dias. 
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Figura III.3  - Variação anual da nebulosidade com a hora do dia 
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1.2.7. Regime de ventos 

Este elemento é de grande importância pela influência que exerce sobre outros parâmetros climáticos, 

como a evapotranspiração e a ocorrência de geadas, bem como pela ação sobre a dispersão de 

poluentes atmosféricos. Localmente sofre a influência do relevo, pelo que podem ocorrer algumas 

variações relativamente ao padrão regional. 

O regime sazonal de ventos é dominado pela presença de ventos de Oeste, destacando-se o rumo de 

Noroeste, sendo que nos meses de inverno o rumo de Sudoeste assume maior relevância. Nos meses 

de verão esta situação inverte-se. De qualquer forma, ao longo de todo o ano, é o rumo de Oeste que 

assume predominância. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4 - Rosa dos Ventos - frequência e velocidade média anual do vento em cada quadrante  

Pela análise da Figura III.4 corrobora-se que os ventos dominantes na estação de Grândola são dos 

quadrantes de Noroeste, Oeste e Sudoeste, com frequências anuais de 30,1  %, 12,4 % e 11,9 %, 

respetivamente. Os períodos de calma são relativamente elevados, abrangendo apenas 10,9  % das 

observações.  

A velocidade média anual dos ventos em todos os quadrantes é de 4,5 km/h, com valores máximos de 

10,0 km/h (quadrantes Sul e Oeste). 

1.2.8. Geada e neve 

No período em análise, registou-se a ocorrência de geada, em média, em 16,0 dias por ano, entre 

novembro e abril. 
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Nesta estação meteorológica, durante o período de tempo considerado, o granizo ou saraiva é um 

meteoro de ocorrência muito rara, ocorrendo, em média, em 0,4  dias por ano. A queda de neve é um 

fenómeno ainda mais raro, registando-se em 0,1 dias por ano. 

Quadro III.4- Meteoros diversos: número de dias por ano  

 ORVALHO NEVE GRANIZO GEADA 

JAN. 9,8 0,0 0,1 5,2 

FEV. 7,3 0,0 0,1 2,9 

MAR. 11,3 0,0 0,1 2,0 

ABR. 10,3 0,0 0,1 0,1 

MAI. 8,5 0,0 0,0 0,0 

JUN. 6,6 0,0 0,0 0,0 

JUL. 4,2 0,0 0,0 0,0 

AGO. 5,0 0,0 0,0 0,0 

SET. 5,3 0,0 0,0 0,0 

OUT. 9,8 0,0 0,0 0,0 

NOV. 14,7 0,1 0,0 1,4 

DEZ. 9,3 0,0 0,0 4,4 

ANO 102,1 0,1 0,4 16,0 
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1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

1.3.1. Enquadramento geomorfológico 

E termos geomorfológicos, a área da pedreira insere-se na planície litoral ocidental. Trata-se de uma 

planície relativamente estreita (com larguras entre 5 km a 15 km), com uma altitude que não excede 

os 150 m e que apresenta um declive suave para o mar1. Esta planície forma uma superfície 

relativamente plana, apenas retalhada pelas principais linhas de água da região, como é exemplo a 

ribeira das Fontainhas, localizada imediatamente a sul da área da pedreira.  

A planície litoral ocidental desenvolve-se maioritariamente em terrenos plio-quaternários mas também 

nas rochas do Paleozoico pertencentes à Zona Sul Portuguesa que na região ocorrem em 

profundidade subjacentes às formações mezo-cenozóicas e afloram a oeste da área da pedreira. A 

planície é coberta por areias que raramente atingem uma espessura de 20  m e constitui uma 

plataforma de abrasão marinha possivelmente do Plistocénico-Calabriano2. 

A área da pedreira é bastante plana, com uma topografia que varia entre a cota  84, a sul, e a cota 72, 

a norte. Devido à exploração das areias que decorre na zona sul da área da pedreira, a área 

intervencionada apresenta uma topografia com um desnível da ordem dos 20 m, sendo a cota 56 a 

cota mais baixa da área da pedreira. Na Figura III.5 apresenta-se um modelo digital do terreno da área 

da pedreira, realizado a partir do levantamento topográfico, onde se observa a morfologia da área. 

Nesta mesma Figura III.5 indica-se, ainda, a corta da pedreira, a bacia de lamas e a bacia de águas 

limpas que constituem as intervenções mais significativas na topografia original.  

A rede hidrográfica da envolvente próxima da pedreira é pouco desenvolvida, dado que a infiltração 

prevalece sobre o escoamento superficial, devido à natureza permeável das formações geológicas 

(essencialmente arenosas). Embora não seja reconhecida qualquer linha de água na área da pedreira, 

a drenagem superficial é feita pela bacia hidrográfica da ribeira das Fontainhas. Essa ribeira, 

localizada imediatamente a sul da área da pedreira, possui uma orientação este -oeste, com um fundo 

largo preenchido com aluviões que define uma planície aluvial com uma largura superior à centena de 

metros. Essa ribeira desagua no oceano Atlântico na praia da Aberta Nova, localizada a oeste da área 

da pedreira a cerca de 6 km. 

                                                                        

1 Oliveira (1984). 
2 Idem. 
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Figura III.5  – Topografia atual da pedreira. 

1.3.2. Geologia 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 42-A a área da pedreira 

insere-se na unidade “ae – areias eólicas”, datada do quaternário (Figura III.6). Subjacente a essa 

unidade ocorre a formação “PVF - areias e cascalheiras de Vale Figueira”, datada do Plio-Plistocénico. 

De referir que essa Carta Geológica não quantifica a espessura dessas duas unidades geológicas, no 

entanto, pelas características que apresentam e pela observação realizada na corta da pedreira, a 

formação “PVF - areias e cascalheiras de Vale Figueira” constitui, provavelmente, o principal recurso 

mineral da pedreira, constituindo as areias eólicas apenas um nível de cobertura com cerca de 1 -2 m 

de espessura. Subjacente a essas duas unidades, ocorre a formação “P G – Areias de Galé” que na 

área da pedreira ocorre apenas em profundidade. 

 

Sem escala definida 

Cota 

Bacia de 

águas limpas 

Bacia de 

lamas 

Corta da 

pedreira 

Limite de pedreira 
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Figura III.6   Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000. 
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Na Figura III.7 apresenta-se o corte geológico I-J que consta da Carta Geológica de Portugal à escala 

1:50 000, realizado a sul da área da pedreira e que representa a estrutura geológica regional. Nes ta 

figura é possível verificar as formações do Plio-Plistocécnico assentes sobre as formações do 

Miocénico. É possível, ainda, verificar que as formações Cenozóicas assentam em disc ordância com 

as formações do Mesozoico que por sua vez assentam em discordância com as formações do 

Paleozoico (pertencentes à Zona Sul Portuguesa). 

 

Figura III.7   Corte geológico1. 

Para a caracterização litológica da área da pedreira, foi realizado um levantamento litológico expedito 

na área da pedreira no sentido de avaliar as suas características. Foram reconhecidas na área da 

pedreira três litologias principais que se descrevem de seguida e cuja coluna litológica se apresenta 

na Figura III.8. Assim, do topo para a base foram identificadas as seguintes litologias:  

 Areias finas de cobertura; 

 Areias argilosas com seixo; 

 Areias com seixo. 

As “areias finas de cobertura” (Figura III.9) correspondem, provavelmente, às “areias eólicas (ae)” 

cartografas na Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 42-A. Tratam-se de areias finas, 

brancas, bem calibradas, com uma componente argilosa bastante reduzida. Possuem uma espessura 

de cerca de 1-2 m e apresentam uma componente em matéria orgânica bastante significativa. Este 

nível de areias possui um aproveitamento como recurso mineral bastante limitado, devido à p resença 

da matéria orgânica. 

As “areias argilosas com seixo” e as “areias com seixo” correspondem, provavelmente, à formação 

“PVF - areias e cascalheiras de Vale Figueira”, cartografas na Carta Geológica de Portugal à escala 

1:50 000, folha 42-A. 

As “areias argilosas com seixo” são areias amarelo alaranjadas e avermelhadas, bastante argilosas 

(Figura III.10) que apresentam uma espessura de cerca de 6-7 m. Possuem algum seixo disseminado 

                                                                        

1 Fonte: Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 42-A. A legenda encontra-se na Figura III.6. 
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na matriz arenosa. Alguns seixos materializam os fundos de paleo-canais (Figura III.11). Estas areias 

quando apresentam uma componente significativa em argila constituem os estéreis da pedreira. 

As “areias com seixo” (Figura III.12) constituem o principal recurso mineral explorado na pedreira, 

apresentando uma espessura de cerca de 13-15 m. Tratam-se de areias amarelo alaranjadas com uma 

componente argilosa bastante inferior às “areias argilosas com seixo”. Apresentam também algum 

seixo disseminado na matriz argilosa e seixo a materializar o fundo de paleo-canais. 

 

Figura III.8   Coluna litológica da área da pedreira. 

 

Figura III.9   Areias finas de cobertura. 

Areias finas de cobertura 

Areias argilosas com seixo 

2 m 

Areias finas de cobertura 

1-2 m de espessura 

Areias argilosas com seixo 

6-7 m de espessura 

Areias com seixo 

13-15 m de espessura 
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Figura III.10   Areias argilosas com seixo. 

 

 

Figura III.11   Nível de seixo. 

Areias argilosas com seixo 

Areias com seixo 

1 m 

Areias argilosas com seixo 

Areias com seixo 
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Figura III.12   Areias com seixo. 

1.3.3. Neotectónica e sismicidade 

A localização de Portugal Continental no contexto das placas litosféricas (zona de fronteira das placas 

eurasiática e africana) é responsável por atividade tectónica recente.  De acordo com a Carta 

Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 42-A (Figura III.6), a Carta Neotectónica de Portugal à 

escala 1:4 000 000 (Figura III.13) e a Carta Neotectónica de Portugal à escala 1:4 000 000 (Figura 

III.14), a área da pedreira encontra-se nas proximidades das falhas ativas de Deixa-o-Resto e de 

Grândola, podendo ser passíveis de gerar sismicidade. 

A sismicidade em Portugal embora pouco intensa e pouco frequente é materializada, por vezes, por 

sismos de elevada intensidade e magnitude (Figura III.15), resultando em geral de roturas em falhas 

ativas. 

Alguns dos sismos mais importantes sentidos em Portugal Continental, têm os seus epicentros 

localizados a SW do Cabo de S. Vicente. Além da sismicidade associada à deformação na fronteira 

das placas Açores - Gibraltar, existe também alguma atividade sísmica continental, no interior do 

território e junto ao litoral. 

1 m 
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Figura III.13  – Localização da pedreira na Carta Neotectónica de Portugal . 
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Figura III.14  – Localização da pedreira na Carta Neotectónica de Portugal.  
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Fonte: IGIDL/UL1 

Figura III.15  – Sismicidade de Portugal e zonas adjacentes entre 33 a.C. e 1990 d.C. 

As ações sísmicas correspondentes a um sismo com um período de retorno de 1  000 anos podem 

definir-se através do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 2 em 

função da localização e da natureza dos terrenos locais aflorantes.  

Segundo a Carta de Zonamento Sísmico3 a área da pedreira situa-se na Zona Sísmica A (Figura 

III.16), de elevado risco sísmico, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade (α) de 1.  

Também se pode classificar a área de estudo quanto à microzonagem sísmica, recorrendo à carta de 

intensidades máximas (Figura III.16). Esta carta representa o maior grau de intensidade sentido em 

cada região de Portugal, tendo em conta todos os sismos ocorridos até à atualidade. Est a 

quantificação é elaborada com base na Escala de Mercalli (alterada, 1956).  

Pela análise da Figura III.16 conclui-se que a área de estudo se inclui na categoria de intensidades IX. 

A descrição desta categoria na Escala de Mercalli, modificada (1956) é a seguinte:  

 “IX – Desastroso. Pânico geral. Alvenaria de qualidade inferior (tipo D) destruída; alvenaria de 

qualidade intermédia (tipo C) grandemente danificada, às vezes com completo colapso; as 

alvenarias de boa qualidade (tipo B) seriamente danificadas. Danos gerais nas fundações. As 

estruturas, quando não ligadas, deslocam-se das fundações. As estruturas são fortemente 

                                                                        

1 Instituto de Geofísica Infante D. Luís / Universidade de Lisboa, 2001.  
2 RSAEEP 1983. 
3 Idem. 
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abanadas. Fraturas importantes no solo. Nos terrenos de aluvião dão-se ejeções de areia e 

lama; formam-se nascentes e crateras arenosas.” 

 

Figura III.16  – Cartas de intensidades sísmicas e de zonas de risco sísmico.  

1.3.4. Recursos minerais 

Os recursos minerais em exploração na região restringem-se aos não metálicos (rochas industriais). 

Atualmente encontram-se em exploração apenas as areias, donde se destacam a pedreira em estudo 

e outras na envolvente próxima, e os calcários, em exploração na zona de Deixa -o-Resto, a cerca de 

12 km da área da pedreira. Merecem, ainda, destaque os gabros e rochas afins explorados na  zona de 

Sines (a cerca de 30 km para sul da área da pedreira) para construçõe portuárias e rodoviárias.  

No passado foram explorados outros recursos minerias não metálicos como as argilas e as 

cascalheiras. As argilas foram exploradas formação dos Grés de Silves para aplicação na indústria 

cerâmica e as cascalheiras (como fonte de quartzo) para construções rodoviárias.  
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1.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

1.4.1. Introdução 

A abordagem dos recursos hídricos apresentada neste capítulo pretende caracterizar e enumerar os 

recursos hídricos superficiais existentes na área em estudo, sendo a bacia hidrográfica a principal 

unidade espacial de estudo.  

Neste âmbito, caracteriza-se essencialmente o sistema hidrográfico das linhas de água abrangidas 

e/ou influenciadas pelas intervenções preconizadas no projeto de ampliação da Pedreira de areia 

“Água Nova de Baixo”, atendendo à morfologia das respetivas bacias e ao seu regime de escoamento 

superficial, no contexto das região hidrográfica em que se inserem.  

A informação necessária à caracterização das águas superficiais baseou-se nos elementos 

publicamente disponíveis e trabalhos de campo, nomeadamente através de:  

 Base de dados do SNIRH (Instituto da Água); 

 Base de dados do Atlas do Ambiente (Instituto do Ambiente);  

 Plano de Bacia Hidrográfica do rio Sado (1999/2000), aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 6/2002, de 12 de Fevereiro; 

 Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do rio Sado (2012), aprovado pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º16-A/2013, de 22 de Março; 

 Trabalhos de campo. 

1.4.1. Enquadramento hidrográfico na bacia do rio Sado 

A caracterização necessária para a realização do estudo foi efetuada à escala 1:25 000. Apresenta-se 

na Figura III.17 uma planta de localização da zona de intervenção, com indicação das duas pequenas 

bacias hidrográficas (BH´s) abrangidas pela área de intervenção e as respetivas secções de estudo.  

As bacias hidrográficas correspondem a linhas de água efémeras designadas da seguinte forma:  

– BH 1 – ribeira das Fontainhas; 

– BH 2 – ribeira da Alagoa. 

As duas linhas de água são de reduzida expressão e de caráter efémero. A ribeira das Fontainhas 

encontra-se seca durante o período de junho a setembro, em ano hidrológico médio. A ribeira da 
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Alagoa encontra-se seca durante a maior parte do ano e apresenta um pequeno caudal associado a 

episódios torrenciais durante o inverno. 

 

Figura III.17 – Planta de localização da área de intervenção com indicação das bacias hidrográficas 

abrangidas e respetivas secções de estudo. 

A secção de estudo para a bacia hidrográfica da ribeira das Fontainhas localiza-se na passagem 

(ponte) da EN 261, na zona de Fontainhas, à cota 55.  
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A secção de estudo para a bacia hidrográfica da ribeira da Alagoa localiza -se em Alagoa, à cota 70, 

correspondente ao local em que a referida ribeira desagua numa lagoa temporária. 

As duas bacias hidrográficas interessadas pela área de intervenção do Projeto inserem -se na região 

hidrográfica n.º6 da Bacia Hidrográfica do rio Sado, mais especificamente nas sub-bacias costeiras 

entre o rio Sado e o rio Mira, e consubstanciam rios de pequena dimensão, de acordo com a 

nomenclatura do INAG (Figura III.18). 

O rio Sado tem uma extensão de 180 km, nasce na serra da Vigia, a 230 m de altitude, e desagua em 

Setúbal. O rio Mira nasce na Serra do Caldeirão, a uma altitude de 470 m, e percorre cerca de 145 km 

até desaguar no oceano Atlântico junto a Vila Nova de Milfontes. Ambos constituem os únicos rios 

nacionais que correm de sul para norte. 

Na Figura III.18 está representada a localização da ribeira das Fontainhas na Carta de Tipologias de 

Massas de Água do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do rio Sado (PGRH6) 1. A ribeira de 

Alagoa não tem escala para representação regional.  

Para as bacias hidrográficas da ribeira das Fontainhas e de Alagoa não está disponível informação 

hidrométria ou de qualidade da água no SNIRH. 

A ribeira das Fontainhas nasce na Serra de Grândola e apresenta escoamento aproximadamente 

este-oeste, desaguando na praia da Aberta Nova. No troço correspondente à serra, em que 

predominam rochas da família dos xistos, o padrão de drenagem é dendrítico com alguma linearidade, 

enquanto na zona de escoamento sobre a cobertura sedimentar é claramente dendrítico e menos 

denso. A bacia da ribeira das Fontainhas drena apenas o limite sul da propriedade da área de 

intervenção, sem incluir a zona de exploração. 

A ribeira da Alagoa nasce na Serra de Grândola e apresenta escoamento aproximadamente SE -NW, 

desaguando numa lagoa temporária. O padrão de drenagem é dendrítico e apresenta baixíssima 

densidade de drenagem. Esta bacia drena a maior parte da área de intervenção, no entanto, pelo 

padrão de drenagem, verifica-se que predomina a infiltração e recarga de aquíferos em detrimento do 

escoamento superficial, que está ausente na área de intervenção, como se confirma pela ausência de 

linhas de água. 

 

                                                                        

1 PGRH6, 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Caldeir%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Milfontes
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Fonte: Adaptado de PGRH6 2012 

Figura III.18 – Localização das linhas de água em estudo na bacia hidrográfica do rio Sado e Mira. 

Carta de Tipologias de Massas de Água.). 

De acordo com o PGRH6, o escoamento na bacia hidrográfica da ribeira da Fontainhas está resumido 

no Quadro III.5. 

Quadro III.5 - Escoamento em regime natural 

BACIA HIDROGRÁFICA 

ESCOAMENTO EM REGIME NATURAL 

ANO HÚMIDO 
[mm] 

ANO SECO 
[mm] 

ANO MÉDIO 
[mm] 

BH 1 – rib das Fontainhas 300 - 400 0 - 100 100 - 200 

 

Como se pode observar, a irregularidade do escoamento é muito acentuada, existindo grandes 

variações entre os anos mais secos e os anos mais húmidos.  
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Para as duas bacias consideradas, em ano médio gera-se 11% do escoamento entre maio e outubro, e 

menos de 1% entre junho e setembro. Cerca de 40% do escoamento da rede hidrográfica ocorre em 

dezembro e janeiro1. 

Na Figura III.19 apresentam-se duas perspetivas da ribeira das Fontainhas obtidas no atravessamento 

entre Fontainhas do Meio e Água Nova de Baixo, em 20 de dezembro de 2012. A estimativa de caudal, 

em 20 de dezembro de 2012, pelo método de secção-velocidade aponta para 20-30 L/s 

  

Figura III.19 – Perspetivas da ribeira das Fontainhas na Estação Rib.1. esquerda – Vista montante. 

direita – Vista jusante. 

1.4.2. Caracterização fisiográfica das bacias na área de estudo 

Após análise da rede hidrográfica na zona de intervenção e da identificação das linhas de águ a 

abrangidas, selecionaram-se os principais pontos de confluência para proceder delimitação das bacias 

hidrográficas a analisar.  

A delimitação das bacias hidrográficas foi realizada a partir da análise da drenagem natural do terreno, 

com base na informação das cartas militares. Como se pode observar na Figura III.17, propõe-se o 

estudo de duas bacias hidrográficas, identificadas com BH1 e BH2.  

A secção de estudo definida para a BH1-Rib. de Fontainhas situa-se na ponte que atravessa a EN 261, 

em Fontainhas. A secção de estudo definida para a BH2-Rib. de Alagoa situa-se na confluência com a 

lagoa do mesmo nome onde desagua. 

A área de intervenção do Projeto não abrange qualquer das duas linhas de água em estudo, nem os 

seus afluentes e corresponde a uma zona aplanada de sedimentos arenosos permeáveis onde 

predomina a infiltração. 

                                                                        

1 PGRH6,  2012. 
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De acordo com a metodologia de Strahler na secção considerada para a ribeira das Fontainhas 

atribui-se índice 4 e para a ribeira de Alagoa índice 3. 

No Quadro III.6 apresentam-se as características geométricas da bacia hidrográfica e as coordenadas 

Hayford-Gauss, do IGeoE, de cada uma das secções de referência.  

Quadro III.6 – Características geométricas da bacia hidrográfica. 

BACIA 

HIDROGRÁFICA 
DESIGNAÇÃO 

ÁREA 
[km2] 

PERÍMETRO 
[km] 

COORDENADAS DAS SECÇÕES DE ESTUDO 

MER [m] PAR [m] 

1 Fontainhas 16 21,64 147 801 135 197 

2 Alagoa 11 15,34 148 664 138 283 

 

A análise fisiográfica das bacias hidrográficas indica que se trata de pequenas baci as de forma 

predominantemente alongada. 

Em termos de quantificação da drenagem, verifica-se que o comprimento total das linhas de água na 

BH1 é de 78,84 km e que para BH2 é de 13,07 km. Assim sendo, a densidade de drenagem da bacia 

hidrográfica da ribeira das Fontainhas é de 4,93 km/km2 e da bacia hidrográfica da ribeira da Alagoa é 

de 1,19 km/km2, o que corresponde a uma bacia bem drenada no caso da ribeira das Fontainhas. 

Relativamente ao relevo, a curva hipsométrica representa a variação da elevação da b acia 

hidrográfica, relativamente ao nível médio das águas do mar. A partir da curva hipsométrica é possível 

obter a altitude máxima, mínima e média da bacia hidrográfica.  

A variação de altitude tem uma forte influência nos fenómenos hidrológicos, nomeadame nte na 

precipitação, evaporação e evapotranspiração, e consequentemente no escoamento. Na Figura III.20 

apresenta-se a carta hipsométrica para as bacias hidrográficas abrangidas.  
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Figura III.20 – Carta hipsométrica com implantação da área de intervenção e das bacias hidrográficas 

em estudo. 

No Quadro III.7 apresenta-se a altitude máxima, mínima e média das bacias hidrográficas.  
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Quadro III.7– Altitudes das bacias hidrográficas. 

BACIA 

HIDROGRÁFICA 
ALTITUDE MÁXIMA 

[m] 
ALTITUDE MINIMA 

[m] 
ALTITUDE MÉDIA 

[m] 

1 325,0 54,8 152,0 

2 178,0 67,0 90,0 

 

Da análise do quadro anterior pode verificar-se que a diferença entre a cota máxima e mínima das 

bacias estudadas varia entre os 270 m e os 111 m, respetivamente para a BH1 e BH2. A altitude 

média é de grandeza muito maior na bacia hidrográfica da ribeira das Fontainhas (152 m). 

Para as bacias hidrográficas estudadas foi elaborado o estudo dos perfis longitudinais ( Figura III.21) 

das linhas de água principais a partir da Carta Hipsométrica que se apresenta na Figura III.20. 

A linha de água principal de uma bacia é um dos principais elementos a caracterizar no estudo das 

cheias, uma vez que o tempo de concentração depende das suas características geométricas 

(Quadro III.8). 

Quadro III.8– Características das linhas de água principais 

BACIA HIDROGRÁFICA 
COMPRIMENTO 

[km] 
COTA MÁXIMA  

[m] 
COTA MÍNIMA 

[m] 

1 9,68 296,0 57,0 

2 5,85 177,0 70,0 
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Figura III.21 – Perfis longitudinais das linhas de água principais. 

A inclinação média das vertentes permite classificar o tipo de relevo. Para o estudo da inclinação 

média das vertentes foi elaborada a carta de declives, que se apresenta na Figura III.22.  
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Figura III.22 – Carta de declives com implantação da área de intervenção e das bacias hidrográficas 

em estudo. 

No Quadro III.9 apresenta-se a classificação do relevo de cada uma das bacias hidrográficas. 
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Quadro III.9– Classificação do relevo de acordo com a inclinação média das vertentes.  

BACIA 

HIDROGRÁFICA 

INCLINAÇÃO MÉDIA DAS 

VERTENTES 
[%] 

TIPO DE RELEVO 

1 11,8% 

Moderadamente 

ondulado 

2 2,4% Plano 

1.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

1.5.1. Considerações iniciais 

A caracterização hidrogeológica da área de intervenção foi realizada com base em informações 

recolhidas em níveis distintos mas complementares: 

 Foi coletada na bibliografia disponível, a informação tida por relevante, no que respeita ao 

enquadramento hidrológico regional e local; 

 Foi consultado o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) do Instituto 

da Água1; 

 Realização de um inventário de pontos de água na envolvente da área de estudo, tendo em 

vista pormenorizar, ao nível local, a posição dos níveis freáticos; 

 Medição de níveis freáticos na área de intervenção e na envolvente próxima, tendo em vista a 

aferição local da profundidade do nível da água; 

 Foram, ainda, consultadas as informações da licença de utilização da captação particular 

instalada na área de intervenção. 

1.5.2. Enquadramento hidrogeológico regional 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área de intervenção insere-se no setor norte do Sistema Aquífero 

de Sines, próximo da transição para o Sistema Aquífero do Tejo-Sado/Margem Esquerda, conforme 

representado na Figura III.23 e na Figura III.24. 

                                                                        

1 www.snirh.pt . 
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Fonte: Adaptado de Almeida et al. 2000. 

Figura III.23  – Enquadramento hidrogeológico da área de intervenção no conjunto dos sistemas 

aquíferos da Orla Ocidental. 
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Fonte: Adaptado de Almeida et al. 2000. 

Figura III.24  – Pormenor do enquadramento hidrogeológico da área de intervenção no Sistema 

Aquífero de Sines. 
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O Sistema Aquífero (ou multiaquífero) de Sines (O32) tem uma área de 250  km2 e é constituído por 

dois sistemas distintos: 

- Aquífero superior, poroso, livre a confinado, multicamada (em que se podem individualizar 

ainda sub-sistemas plio-quaternário e mio-pliocénico); 

- Aquífero inferior, do tipo cársico (calcários e dolomitos jurássicos).  

O aquífero inferior é o mais produtivo e importante a nível regional para consumo, sendo intensamente 

explorado na área de Sines e Santo André para abastecimento público e industrial. Os suportes 

geológicos mais importantes são os calcários e dolomitos do jurássico in ferior (dolomitos, margas 

dolomíticas e calcários de Fateota) e do jurássico superior (calcários, margas e conglomerados de 

Deixa-o-Resto). 

Apresenta-se uma descrição resumida das principais características hidrogeológicas do Sistema 

Aquífero de Sines, em especial do aquífero superior multicamada, do tipo poroso, livre a confinado, 

instalado nos depósitos miocénicos, pliocénicos e quaternários. Este aquífero corresponde aos 

terrenos interessados pela pedreira em análise e pelo respetivo furo de captação exi stente na área da 

pedreira. 

Parâmetros Hidráulicos e Produtividade 

De acordo com a bibliografia da especialidade1, a produtividade das formações detríticas dos 

aquíferos de cobertura são as seguintes: 

– Plio-Quaternário: valores médios de 5 l/s a 10 l/s  

– Mio-Pliocénico: valores médios de 3 l/s a 10 l/s, por vezes superiores 20 l/s , para a área mais 

profunda da bacia de Santo André. As captações no Plio-Plistocénico grosseiro podem obter 

caudais até 10 l/s, e no Miocénico desde 4 l/s a mais de 10 l/s.  

A transmissividade obtida a partir de modelos matemáticos por calibração inversa para o setor norte 

do Sistema Aquífero de Sines, correspondente ao aquífero poroso detrítico, varia entre 0,7 e 

0,9 m2/seg, embora sem validação experimental2.  

Os solos de cobertura do aquífero superior (dunas e plistocénico) são Podzóis Não Hidromórficos (Pz) 

resultantes de areias ou arenitos. Têm textura que varia entre arenosa e franco-arenosa e uma espessura 

que pode atingir os 2000 mm. Estes solos apresentam porosidade média de 39% e condutividade hidráulica 

média próxima de 1 m/dia3. 

                                                                        

1 Monteiro et al., 2008 
2 Idem. 
3 PGRH6-Sado, 2012 
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De acordo com a Folha 7 da Carta Hidrogeológica de Portugal 1, a área de intervenção localiza-se 

sobre formações plio-quaternárias (PQ - areias, arenitos, cascalheiras e argilas), que definem uma 

unidade hidrogeológica porosa, de permeabilidade média a baixa e de produtividade significativa, 

entre 2 a 7 L/s.km2. A informação sobre a composição físico-química da água subterrânea indica 

resíduo seco entre 500 e 1000 mg/L e fácies hidroquímica indefinida (Figura III.25). 

 

Fonte: Folha 7 da Carta Hidrogeológica de Portugal. Adaptado de SGP 1986. 

Figura III.25 - Enquadramento hidrogeológico da área de estudo.  

 

                                                                        

1 SGP, 1986  
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RECARGA AQUÍFERA  

A recarga do aquífero superior poroso faz-se por infiltração direta a partir da precipitação e por ribeiras 

influentes.  

A recarga a partir da precipitação está avaliada na ordem de 30%, correspondente a 150  mm/ano na 

área de intervenção.1 

A contribuição das ribeiras depende do ano hidrológico e dos setores considerados. Poderão ter 

comportamento influente em períodos húmidos (incluindo recarga alóctone proveniente de escoamento 

superficial gerado nas litologias pouco permeáveis).  

Os cursos de água que confluem para as lagoas costeiras são predominantemente efluentes no s seus 

setores terminais (que estão normalmente associados a zonas húmidas), como por exemplo na ribeira 

de Melides. 

HIDRODINÂMICA 

A informação piezométrica do aquífero superior poroso no setor norte do Sistema Aquífero de Sines é 

inexistente por ausência de estações de monitorização do SNIRH. 

Os resultados disponíveis com base em simulações matemáticas apontam para escoamento do 

aquífero freático subordinado à rede hidrográfica, ou seja para SW em relação à área de intervenção. 

Admite-se que a ribeira de Fontainhas terá um comportamento efluente, por receber o caudal de base 

dos depósitos plistocénicos e holocénicos que constituem o aquífero freático local 2 (Figura III.26). 

Este modelo conceptual não foi confirmado no terreno, tendo-se verificado que em dezembro de 2012 

e em janeiro de 2013, os níveis de água subterrânea na várzea das Fontainhas (entre Sobreiras Altas 

e Fontainhas) estavam muito abaixo da cota da ribeira, com a maioria dos poços secos, como 

comprovado pelas fotografias do Inventário Hidrogeológico. 

                                                                        

1 PGRH6-Sado, 2012. 
2 PGRH6-Sado, 2012. 
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Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica n.º 6 Sado. 

Figura III.26 - Enquadramento da área de intervenção no mapa piezométrico do setor norte do Sistema 

Aquífero de Sines.  

1.5.3. Balanço hídrico 

No que se refere aos aspetos climáticos pertinentes para a realização do balanço hídrico e estimativa 

da água disponível para infiltração nos terrenos da área de intervenção, foram abordadas as 

características climáticas principais, com base nos registos médios de precipitação e temperatura.  

Utilizaram-se os registos de Precipitação e Temperatura da Estação Meteorológica de Grândola, que 

constitui a informação fidedigna e mais próxima da área de intervenção, para o período de 1967 -1980 

(Capítulo 1.2.2 na página III.2). 

A região apresenta clima temperado marítimo. A temperatura média anual ronda os 15 ºC e a 

precipitação média anual é da ordem dos 500 mm/ano ou seja 500 L/m2/ano. 

A região caracteriza-se por um período quente e seco de 2 meses, em julho e agosto, em que a 

precipitação é inferior a 2 mm, e por um período húmido, de novembro a março, com precipitação 

acima de 60 mm, que concentra 71% da precipitação anual. O mês mais chuvoso, em termos médios, 

é fevereiro, com valores de 90 L/m2. 
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Os cálculos de balanço hídrico, necessários às estimativas do volume de água disponível para 

infiltração e escoamento, basearam-se na determinação da evapotranspiração potencial (EVP) e da 

evapotranspiração real (EVR) pelo método de Thornthwaite 1 utilizando o balanço hídrico sequencial 

mensal. Para efeitos comparativos foram também calculados a evapotranspiração real (EVR) pelos 

métodos de Turc2 e Coutagne3. Os cálculos do balanço hídrico sequencial mensal foram realizados 

com o programa CGEVAP4. 

O Método de Thornthwaite baseia-se em valores de temperatura, tamanho do dia e latitude e resulta 

da aplicação de fórmulas empíricas e coeficientes de correção. O método de Turc baseia -se em 

estudos estatísticos de evaporação, precipitação e temperatura em inúmeros locais da Terra. O 

Método de Coutagne baseia-se igualmente em equações empíricas que permitem calcular a 

evapotranspiração real relacionando a precipitação e a temperatura, segundo expressões descritas na 

bibliografia5.  

No Quadro III.10 apresentam-se os valores de evapotranspiração real determinados segundo os 

métodos de Thornthwaite (EVR = 319,5 mm/ano), Turc (EVR = 425,7 mm/ano) e Coutagne 

(EVR = 416,4 mm/ano), admitindo uma capacidade de campo de 25 mm (aproximadamente igual a 

máxima capacidade de retenção de água pelos solos), dado tratar-se de solos predominantemente 

arenosos. 

Quadro III.10– Balanço hídrico sequencial mensal (capacidade de campo de 25 mm).  

MÊS TEMP. (ºC) PREC. (MM) EVP (MM) EVR (MM) ESC (MM) 

Out 17,0 56,4 66,3 56,4 0,0 

Nov 12,6 67,0 34,6 34,6 7,4 

Dez 10,1 65,3 24,6 24,6 40,7 

Jan 10,1 68,0 25,5 25,5 42,5 

Fev 11,2 90,0 26,5 26,5 63,5 

Mar 11,7 65,6 39,1 39,1 26,5 

Abr 13,7 33,9 51,9 51,9 0,0 

Mai 16,3 28,1 79,0 35,1 0,0 

Jun 19,6 12,5 103,2 12,5 0,0 

                                                                        

1 Thornthwaite, 1948. 
2 Turc, 1955. 
3 Coutagne, 1954. 
4 Almeida, 1979. 
5 Mendes & Bettencourt, 1980. 
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MÊS TEMP. (ºC) PREC. (MM) EVP (MM) EVR (MM) ESC (MM) 

Jul 22,3 1,8 132,6 1,8 0,0 

Ago 22,6 1,3 126,9 1,3 0,0 

Set 20,5 10,2 92,9 10,2 0,0 

Total 15,6 500,1 803,1 319,5 180,6 

Capacidade de campo = 25 mm Reserva inicial = 0 Reserva final = 0 

Escoamento total = 180,6 mm   

EVR (THORNTHWAITE) = 319,5 m EVR (TURC) = 425,7 mm EVR (COUTAGNE) = 416,4 m 

 

Com base no balanço sequencial mensal de Thornthwaite, considerando uma capacidade de campo 

de 25 mm, obtém-se volumes disponíveis para escoamento, ESC (escorrência+infiltração) de 

aproximadamente 181 mm/ano (36% da precipitação média anual), concentrados  no período de 

dezembro a fevereiro. 

Dadas as formações geológicas plio-quaternárias apresentarem textura ligeira e predominantemente 

arenosa, com solos pouco evoluídos, será de admitir uma infiltração eficaz ou recarga na ordem de 

30% da precipitação anual, conforme definido no Plano de Gestão da Região Hidrográfica n.º 6 (Sado) 

para o aquífero poroso freático (superior) do Sistema Aquífero de Sines 1. 

Na área de intervenção e zona envolvente próxima, o escoamento superficial é praticamente 

inexistente, como se verifica pela ausência de linhas de água. A única linha de água com expressão é 

a ribeira das Fontainhas, situada a cerca de 500 m do limite sul da área a licenciar e cuja bacia 

hidrográfica se estende por terrenos xistoides e grauvacóides da Formação de Mértola na Serra de 

Grândola. 

De acordo com os valores apresentados, o balanço hídrico médio anual para a área de intervenção 

será representado pelas seguintes parcelas: 

– Precipitação média anual = 500 mm; 

– Evapotranspiração real = 320 mm/ano (64%); 

– Recarga aquífera = 150 mm/ano (30%);  

– Escoamento superficial (rede hidrográfica) <  30 mm/ano (6%). 

 

                                                                        

1 PGRH6-Sado, 2012. 
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1.5.4. Enquadramento hidrogeológico local 

1.5.4.1.  Formações aquíferas 

Na área de intervenção, as formações aflorantes, integram-se na cobertura detrítica plio-plistocénica e 

moderna (PQ) que cobre as formações carbonatadas do jurássico (margas, calcários e dolomitos) do 

setor norte do Sistema Aquífero de Sines. 

A espessura das formações de cobertura na área de intervenção não é conhecida com rigor, mas 

segundo informação da GRANDAREIA, o furo industrial1, com a profundidade de 80 metros, não 

intersetou formações carbonatadas, tendo atravessado apenas formações arenosas.  

O suporte geológico desta unidade hidrogeológica na área de intervenção são essencialmente areias 

siliciosas bem calibradas de calibre médio e com componente argilosa na ordem de 20%, segundo 

informações da unidade industrial. 

As formações plio-quaternárias de cobertura constituem um aquífero poroso, bastante permeável, 

apresentando normalmente um nível aquífero superior livre em relação hidráulica com as linhas de 

água e níveis semiconfinados e confinados em profundidade. 

Na área da pedreira “Água Nova de Baixo” atualmente em exploração não foi intersetado o aquífero 

freático superior (livre), apesar das frentes de escavação mais profundas terem cerca de 20 metros de 

profundidade. O furo de captação industrial estará a captar níveis aquíferos confinados a partir dos 40 

metros de profundidade, segundo informação sobre a profundidade de ocorrência de água durante a 

perfuração. 

O aquífero confinado captado localmente para atividade industrial apresenta caudais instantâneos 

importantes (16,7 L/s), suscetíveis de suportar origens de abastecimento particulares, industriais e, 

eventualmente, de abastecimento público, após avaliação de sustentabilidade a médio e longo prazo. 

Não havendo informação disponível que permita estimar os parâmetros hidráulicos locais, admite -se 

que se enquadrem dentro da gama de valores descritos na bibliografia da especialidade para 

formações semelhantes ou seja valores mais frequentes entre 100 e 300 m2/dia, como acontece no 

aquífero pliocénico da margem esquerda da bacia do Tejo-Sado2. 

De acordo com a bibliografia consultada, não se dispunham, à data de realização do estudo, de dados 

suficientes que permitam esboçar um mapa piezométrico com base em medições de campo. A 

informação piezométrica disponível baseia-se em modelos matemáticos não confirmados no terreno 

para o setor norte do Sistema Aquífero de Sines3. 

                                                                        

1 No Anexo II apresenta-se a licença do furo de captação. 
2 Almeida et al., 2000 
3 PGRH6-Sado, 2012. 
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No sentido de colmatar esta lacuna de conhecimentos procedeu-se ao Inventário Hidrogeológico e 

medição de níveis hidroestáticos para determinar a continuidade de eventual aquífero freático livre que 

pudesse ser intersetado pela escavação da pedreira e estar em conexão hidráulica com a ribeir a das 

Fontainhas, a sul da área de intervenção. 

Durante o inventário hidrogeológico foram também recolhidas amostras de água subterrânea em 

poços, furos, charcas (lagoas) e na ribeira de Fontainhas, para caracterização laboratorial de 

parâmetros físico-químicos e para a determinação de fácies hidroquímica e efetuadas medições in situ 

de parâmetros de campo como o pH, condutividade elétrica, temperatura e sólidos totais dissolvidos. A 

análise destes parâmetros é apresentada no capítulo III. 1.9.5. 

1.5.4.2.  Inventário de pontos de água 

O inventário hidrogeológico efetuado baseou-se em dados consultados no portal do SNIRH, 

completados com informações obtidas em trabalhos de campo realizados durante o mês de dezembro 

de 2012 e janeiro de 2013. 

Foram identificadas um total de 12 origens de água subterrânea das quais seis furos de captação, 

cinco poços e uma nascente (abastecimento a Melides).  

Foram ainda consideradas uma estação na ribeira das Fontainhas e duas bacias de águas limpas da 

pedreira “Água Nova de Baixo“, e visitada uma charca com acumulação de água em areeiro 

abandonado, a norte da área de intervenção. 

O Quadro III.11 sistematiza a localização e a tipologia dos pontos de água registados no Inventário 

Hidrogeológico. O mapa com a implantação do inventário hidrogeológico está representado na Figura 

III.27. 

A única captação de abastecimento público em atividade localiza-se em Melides, a cerca de 4 km a 

SSW da área de intervenção e sem relação hidráulica com os terrenos explorados ou com o aquífero 

local da área de intervenção. 

Os poços têm profundidades até 20 m e captam águas do aquífero livre superior instalado nos 

depósitos plio-quaternários. Curiosamente, verificou-se na várzea da ribeira de Melides, durante as 

medições de campo, que a maioria dos poços se encontrava seca, com exceção do Poço P4.  

Na Figura III.28 apresenta-se um registo fotográfico de alguns dos pontos de água inventariados.  
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Quadro III.11 - Inventário Hidrogeológico.  

PONTO DE 

ÁGUA 
TIPO 

PROF. 
[m] 

COTA                                     

[m] 

LOCALIZAÇÃO(DATUM LX) 
CAUDAL              

[L/S] 
UTILIZAÇÃO FONTE 

M [m] P [m] 

F1 Furo 80 76,3 149242 136986 16,7 Industrial GRANDAREIA (visita de campo - 20/12/2012) 

F2 Furo - - 148994 135397 - Agrícola Visita de campo (16/01/2013) 

494/24 Furo - 85,00 150500 135550 - - SNIRH 

494/36 Furo - 60,00 148680 135150 - - SNIRH 

494/41 Furo - 80,00 149120 135650 - - SNIRH 

494/99 Furo - 90,00 148940 134080 - - SNIRH 

494/119  
Nascente 

(Melides) 
- 30,00 147520 131300 - Abastecimento SNIRH 

P1 Poço 4,5 75,00 149312 137451 - Agrícola Visita de campo (16/01/2013) 

P2 Poço 20,3 66,00 149113 135204 - Agrícola Visita de campo (20/12/2012) 

P3 Poço 12,0 57,00 148228 135200 - Agrícola Visita de campo (30/01/2013) 

P4 Poço 5,2 75,00 150494 135275 - Agrícola Visita de campo (20/12/2012) 

P5 Poço 8,1 58,00 148359 135212 - Agrícola Visita de campo (30/01/2013) 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO” 
 

 

 
Pág. III.44 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.132195.03.01.sd 

 

PONTO DE 

ÁGUA 
TIPO 

PROF. 
[m] 

COTA                                     

[m] 

LOCALIZAÇÃO(DATUM LX) 
CAUDAL              

[L/S] 
UTILIZAÇÃO FONTE 

M [m] P [m] 

Lagoa 1 Charca - - 149226 137309 - - Visita de campo (Areeiro abandonado) (16/01/2013) 

Lagoa 2 Lagoa de 

lamas 
- - 149129 136389 - Industrial GRANDAREIA (visita de campo-16/01/2012) 

Lagoa 3 Lagoa de 

lamas 
- - 149303 136717 - Industrial GRANDAREIA (visita de campo-20/12/2012) 

Rib.1  Rib. das 

Fontainhas 
- 61 149068 135418 30 - Visita de campo (20/12/2012) 
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Figura III.27 - Inventário hidrogeológico.  
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Poço P4. Data:20/12/2012 

 
Poço P2. Data: 20/12/2012 

   
Poço P1. Data:16/01/2013 

 
Furo F1 

 
Rib.1 (ribeira das Fontainhas). Data: 20/12/2012  

 
Furo F2. Data:16/01/2013 

 
Cota da base – 56 metros. Altura da frente de escavação – 22 metros. 

Data:16/01/2013 

 
Lagoa 1 (areeiro abandonado). Data:16/01/2013 

 
Lagoa 2 (cota – 65 metros). Data:16/01/2013 

 
Lagoa 3. Data:20/12/2012 

Figura III.28  - Registo fotográfico dos pontos de água do inventário. 
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1.5.4.3.  Piezometria 

A caracterização piezométrica da área de intervenção e da região envolvente realizou -se com base em 

medições de campo efetuadas no mês de dezembro de 2012 e janeiro de 2013 (Figura III.27). 

Obtiveram-se cinco registos de piezometria para o aquífero superior livre, medidos em poços , e 

informação oral sobre o nível de água do furo de captação da pedreira, por impossibilidade de 

medição manual. Os valores medidos no campo encontram-se representados no Quadro III.12. 

Os resultados indicam a existência de pequenos aquíferos freáticos mais ou menos descontínuos, 

conforme evidenciado no Poço 1, mas que não está representado na pedreira em estudo.  

No vale da ribeira das Fontainhas, a sul da área de intervenção, os poços encontram-se secos (em 

dezembro 2012 e janeiro 2013) e apenas o Poço 4 apresenta nível freático relativamente próximo da 

superfície.  

A pressão de furos particulares na várzea da ribeira, entre Fontainhas e Sobreiras Altas, será 

responsável pelo abaixamento progressivo dos níveis freáticos cujo escoamento de base alimentavam 

a ribeira das Fontainhas, estando atualmente a maioria dos poços secos, apesar de serem 

relativamente profundos (até 20 metros como é o caso de P2 – Figura III.28). 

Quadro III.12 - Informação piezométrica.  

PONTO DE 

ÁGUA 
TIPO 

PROF. 
[m] 

COTA 
[m] 

NHE 
[m] 

COTA DO NÍVEL 

DE ÁGUA 
[m] 

DATA 
FONTE 

F1 Furo 80,0 76,30 27,0 49,30 - GRANDAREIA 

P1 Poço 4,5 75,00 1,20 73,80 16/01/2013 Visita de campo 

P2 Poço 20,3 66,00 seco < 46,00 20/12/2012 Visita de campo 

P3 Poço 12,0 57,00 seco < 45,00 30/01/2013 Visita de campo 

P4 Poço 5,2 75,00 2,05 72,95 20/12/2012 Visita de campo 

P5 Poço 8,1 58,00 seco < 50,00 30/01/2013 Visita de campo 
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1.6. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

1.6.1. Enquadramento legal 

A avaliação da qualidade da água é enquadrada legalmente pelo Decreto -Lei n.º 236/98, de 1 de 

agosto, que estabelece as normas, os critérios e os objetivos de qualidade com a finalidade de 

proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. Para 

os parâmetros de qualidade estabelecidos naquele diploma foram definidos: valores máximos 

admissíveis (VMA), que indicam os valores de norma de qualidade que não devem ser  ultrapassados; 

valores máximos recomendáveis (VMR), que indicam os valores de norma de qualidade que devem ser 

respeitados ou não excedidos; e valores limite de emissão (VLE) que indicam o valor da concentração 

de determinadas substâncias que não podem ser excedidos por descarga no meio aquático. A secção 

III, daquele diploma, relativa à água para consumo humano foi revogada pelo Decreto -Lei 

n.º 243/2001, de 5 de setembro, que aprova as normas relativas à qualidade da água destinada a este 

uso, transpondo para o direito interno a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de novembro. Este 

último, revisto pelo Decreto-Lei n.º306/2007 de 27 de agosto. 

Quando considerado o uso para consumo humano (o mais exigente em termos de qualidade), a água 

deve satisfazer um conjunto de condições relativamente a valores paramétricos fixados nas partes I, II 

e III do Anexo I do Decreto-Lei n.º306/2007 de 27 de agosto, bem como, cumprir os controlos de 

rotina, inspeção e frequências mínimas de amostragem e análise de águas com esse fim. Não sendo 

indicado o seu uso para um fim específico, as águas superficiais deverão, contudo, satisfazer um 

conjunto de objetivos ambientais de qualidade mínima. Esses objetivos ambientais são listados no 

Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

A descarga de águas residuais no meio aquático recetor condiciona a sua qualidade e encontra -se 

genericamente regulamentada no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Articulados 

com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, referem-se os seguintes diplomas estabelecidos, 

também, com vista à redução da poluição dos meios aquáticos provocada pelas descargas de águas 

residuais pontuais e difusas: 

 Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, que fixa objetivos de qualidade de 

determinadas substâncias perigosas que foram consideradas prioritárias em função 

da respetiva toxicidade, persistência e bioacumulação; 

 Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de outubro, que constitui um aditamento ao diploma 

anterior e onde se encontram, também, definidos objetivos de qualidade para 

determinadas substâncias perigosas. 

Finalmente, o Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, estabelece normas de qualidade 

ambiental (NQA) para as substâncias prioritárias e para outros poluentes, identificados, 

respetivamente, nos anexos I e II do diploma, tendo em vista assegurar a redução gradual da poluição 

provocada por substâncias prioritárias e alcançar o bom estado das águas superficiais. Este diploma 

revoga parcialmente os diplomas anteriormente referidos, nomeadamente os Anexos I, XX e XXI  do 
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Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e o Anexo do Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de outubro. 

1.6.2. Potenciais contaminantes aquáticos associados à atividade em 
estudo e a atividades na envolvente da área de intervenção 

Nas atividades de extração mineral de inertes a céu aberto, o parâmetro que assume maior relevo 

sobre a qualidade da água é o transporte de sólidos para as linhas de água, com consequente 

incremento da concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST). Este transporte pode ter origem 

natural (durante períodos de precipitação intensa e prolongada) ou resultar da ação do Homem (com 

eventual descarga de efluentes para o meio hídrico). O primeiro pode ainda incidir s obre o meio 

geológico não intervencionado (natural ou seminatural) ou intervencionado (ex. frentes de exploração, 

escombreiras, etc.).  

O processo de beneficiação das areias na central de lavagem e classificação, anexa da pedreira, 

origina efluentes industriais que consistem em águas com argilas em suspensão. Estes efluentes são 

encaminhados para as bacias de decantação construídas com os estéreis rejeitados nas áreas da 

pedreira cuja exploração estiver concluída. Após a decantação dos materiais finos, cujo  processo é 

catalisado pela adição de um agente floculante, parte da água é reaproveitada em circuito fechado, 

sendo reencaminhada para as bacias de águas limpas (também designadas por lagoas), e as lamas 

remanescentes permanecem nas bacias em secagem, consitutindo os materiais de aterro da pedreira 

no âmbito das atividades de recuperação paisagística.  

Salienta-se que não existem descargas de efluentes industriais nem no solo nem no meio hídrico 

envolvente. 

Adicionalmente, refere-se que a drenagem das águas residuais provenientes das instalações sociais 

(localizadas junto à pedreira) é efetuada para uma fossa séptica estanque, sendo as lamas da fossa 

séptica regularmente recolhidas por um operador de resíduos.  

A erosão hídrica e eólica e o transporte por ação mecânica, associados ao deficiente 

acondicionamento dos materiais ou à falta de limpeza dos acessos, podem também ter como 

consequência a afetação das linhas de drenagem natural existentes na área. Por exemplo, uma 

deficiente conceção e manutenção dos taludes, pode conduzir a ravinamentos importantes e ao 

consequente arrastamento de partículas sólidas para os órgãos de drenagem pluvial, com prejuízo 

para a qualidade das linhas de água recetoras. 

Outro aspeto importante, com eventuais consequências sobre a qualidade das águas superficiais e/ou 

subterrâneas, tem a ver com a possibilidade de ocorrência de situações acidentais anómalas, 

associadas a derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias tóxicas ou perigosas.  

Os óleos novos e usados, assim como o combustível usado nas instalações, são armazenados em 

recipientes estanques e em local impermeabilizado. Os óleos usados são recolhidos periodicamente 

por empresa credenciada para o efeito. 
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Na área de intervenção e na sua envolvente predomina uma ocupação florestal, agrícola e pecuária 

suscetível de, pontualmente, produzir aumento de salinização e nitratos na água subterrânea, em 

função dos excrementos dos animais e agroquímicos utilizados na agricultura em geral e hortículas em 

particular. 

A ocupação do solo na envolvente da área de intervenção pode ser suscetível de, em determinadas 

épocas do ano hidrológico, em função da precipitação e das práticas agrícolas, alterar a composição 

físico-química da água subterrânea, dada a vulnerabilidade do s istema à poluição. 

Refere-se, finalmente, a existência de duas unidades de extração de areias na envolvente da área de 

Projeto cuja tipologia de potenciais contaminantes será semelhante à descrita para a atividade em 

apreço. 

1.6.3. Qualidade das águas superficiais  

Para a caracterização da situação de referência relativamente à qualidade das águas superficiais 

consultaram-se as bases de dados disponíveis através do SNIRH1. Para as bacias hidrográficas da 

ribeira das Fontainhas e de Alagoa não está disponível informação de qualidade da água no SNIRH. 

Atendendo à proximidade da ribeira das Fontainhas, a cerca de 430 m para sul da área de Projeto 

(Figura III.29), procedeu-se a colheita de amostra de água no local Rib. 1 indicado no inventário 

hidrológico (Figura III.27) para medição de parâmetros físico-químicos de campo, com recurso a sonda 

paramétrica Combo, tendo-se obtido os seguintes resultados: 

 Temperatura = 15 ºC; 

 pH = 6,9; 

 Condutividade elétrica = 320 µS/cm; 

 Sólidos Totais Dissolvidos (STD) = 150 mg/L. 

                                                                        

1 http://snirh.inag.pt/ 
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Figura III.29  - Perspetiva da ribeira das Fontainhas no local da amostragem. 

1.6.4. Qualidade das águas subterrâneas 

A rede de qualidade da água subterrânea da responsabilidade Instituto da Água, IP (INAG) não possui 

qualquer estação de monitorização na envolvente próxima da área de implantação do Projeto. A 

estação da rede de qualidade mais próxima dista 4 km para sul da área de intervenção do Projeto 

(Ref.ª 494/119) e é uma nascente com origem no aquífero inferior carbonatado, não sendo, por isso, 

representativa do aquífero superior que se pretende caracterizar, pois descarrega o aquífero cársico 

subjacente. Refere-se apenas que esta estação corresponde à captação de abastecimento público a 

Melides (Nascente de Melides - ref.ª 494/119) e, de acordo com os dados de base consultados, 

apresenta alguma contaminação bacteriológica e de azoto amoniacal.  

Com base na bibliografia consultada1, relativamente à qualidade da água do aquífero superior 

plio-quaternário, dispõe-se de reduzido número de amostras (n=5) para uma análise estatística 

consistente. A fácies hidroquímica mostra uma tendência bicarbonatada-mista, com composição 

tendencialmente sódico-calco-magnesiana no que diz respeito aos catiões, com um claro domínio do 

ião bicarbonato sobre todos os restantes. Apesar da pouca representatividade dos valores, a 

condutividade elétrica situa-se na classe 400-500 μS/cm. 

No sentido de caracterizar a qualidade da água subterrânea com informações mais recentes que os 

escassos registos da bibliografia consultada, realizaram-se colheitas na origem de água subterrânea 

no furo de abastecimento existente na pedreira. As colheitas foram efetuadas no dia 16 de janeiro de 

2013 e no Anexo III apresentam-se os boletins de análise. 

                                                                        

1 PGRH6-Sado, 2012 
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No Quadro III.13 apresentam-se os resultados para os parâmetros analisados e a respetiva 

comparação com os limites legais. 

Quadro III.13– Resultados obtidos na análise da água subterrânea. 

PARÂMETROS 

ANEXO I DO DL 236/98, 1/AGOSTO DL 

306/2007, 
27/AGOSTO 

FURO F1 

(GRANDAREIA) 
VMR (1) VMA (2) 

pH 6,5-8,5 - 6,5-9,0 5,6 

Condutividade elétrica (S/cm) 1000 - 2500 209 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 25 - NA < 5 

Cloretos (mg/L) 200 - 250 34 

Sulfatos (mg/L) 150 250 250 10 

Nitrato (mg/L) 25 50 50 25 

Azoto Total (mg/L) NA NA NA < 5 

Sódio (mg/L) NA NA 200 25 

Bicarbonato (mg/L) NA NA NA 21 

Potássio (mg/L) NA NA NA 4 

Ferro (mg/L) 0,1 0,3 0,2 0,051 

Cálcio (mg/L) NA NA < 100 (1) 7 

Magnésio (mg/L) NA NA < 50 (1) 4 

Sílica (mg/L) NA NA NA 12 

Chumbo (mg/L) - 0,05 0,025 < 0.005 

Crómio (mg/L) - 0,05 0,050 < 0,010 

CQO (mg/L) - - - < 10 

CBO5 (mg/L) 3 - - < 2 

     NA – Não atribuído 

(1) Valor máximo recomendado 
(2) Valor máximo admissível 

 

Em termos de qualidade da água, a comparação dos valores obtidos nos parâmetros analisados com 

os valores estipulados no Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, indica que os parâmetros 

analisados se situam abaixo dos Valores Máximos Recomendados (VMR), exceto para o parâmetro 

pH, que normalmente é baixo em águas de circulação em formações psamíticas ricas em sílica.  

De acordo com os parâmetros analisados, segundo o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, 

considerar-se-ão aptas para poderem ser utilizadas como origem de água para a produção de água 

para consumo humano as águas subterrâneas que apresentem qualidade superior ou igual à da 

categoria A1 do Anexo I.  
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Em termos de qualidade da água, a comparação dos valores obtidos nos parâmetros analisados com 

os valores paramétricos do Decreto-Lei n.º n.º306/2007, de 27 de agosto, indica que apenas o pH se 

encontra abaixo do valor paramétrico.  

Foram, ainda, medidos parâmetros físico-químicos de campo em quatro origens de água para 

caracterização resumida das propriedades da água subterrânea e das lagoas. Verifica -se que as 

águas provenientes de poço (P1) e furo (F1) são características do aquífero local e distintas das  águas 

das lagoas de águas limpas da pedreira. O facto de haver deposição de argilas da central de lavagem 

com mistura de floculante aumenta o teor de pH normal das águas acumuladas nas lagoas de 

decantação, enquanto o pH na água subterrânea original é inferior a 7 (Quadro III.14). 

Quadro III.14 – Medição de parâmetros físico-químicos de campo.  

PONTO DE ÁGUA TIPO TEMP. (ºC) PH 
TDS 

[mg/L] 

CONDUTIVIDADE 

ELÉTRICA 
[µS/cm] 

DATA 

F1 Furo 

 

18,0 5,60 100 180 16/01/2013 

P1 Poço 

 

15,0 6,90 60 130 16/01/2013 

Lagoa 2 Lagoa 15,0 8,30 100 180 16/01/2013 

Lagoa 3 Lagoa 16,0 8,50 80 150 20/12/2012 

 

1.6.5. Especiação hidrogeoquímica 

A partir da análise físico-química da água do furo existente na área de Projeto (ref.ª F1) realizou -se um 

estudo de especiação hidrogeoquímica1, no sentido de compreender os equilíbrios químicos 

relacionados com a composição da água de origem subterrânea.  

O estado de equilíbrio hidroquímico, representado pelo índice de saturação dos minerais do sistema 

carbonatado (calcite e dolomite) e silicioso (Quartzo), a Taxa de Adsorção de Sódio (SAR)2, e os 

índices Na/Cl, Ca/Mg e Ca/HCO3 (em meq/L) obtidos a partir do programa PHREEQC3 estão 

representados no Quadro III.15. 

O Índice de Saturação, IS, exprime o estado de equilíbrio da água relativamente a um mineral. Se a 

água está em equilíbrio em relação aos constituintes do mineral, então o valor de log IS situa -se no 

intervalo entre -0,1 e 0,1. Se o valor do log IS é inferior a 0,1, a água está subsaturada e portant o com 

                                                                        

1 Anexo III do EIA. 
2 Sodium Adsortion Ratio 

 
   






22
2
1 M gC a

N a
S A R

 

3 Parkhurst (1995) 
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tendência para fenómenos de dissolução. Em águas sobressaturadas em determinados constituintes, 

o valor do log IS > 0,1 e predomina a tendência para atingir o equilíbrio por precipitação do mineral 

cujas espécies se encontram em excesso. 

Os fenómenos de solubilização e precipitação dependem em grande parte de fatores físicos como a 

temperatura, pH, e pressão atmosférica (pressão parcial de CO 2) bem como da ação isolada ou 

conjunta de fenómenos modificadores do equilíbrio químico como a alteração da concentração da 

solução e do efeito do ião comum. 

O ratio hidroquímico, de certos elementos químicos pode fornecer indicações importantes sobre a 

natureza da rocha aquífera, localização das zonas de recarga, direção de fluxo subterrâneo, tempo de 

contacto da água com o terreno, existência de fenómenos modificadores e características específicas 

da água.  

A fácies hidroquímica é o resultado do compromisso entre as diferentes fases presentes na solução, 

em especial das relações iónicas que se estabelecem entre a fase sólida (mineral) e a água. A fácies 

hidroquímica predominante é cloretada sódico, como se pode observar da projeção da amostra em 

diagrama de Piper (Figura III.30). 

A água do furo F1 que serve a central de lavagem, const itui a amostra mais representativa da água 

subterrânea. Apresenta-se pouco mineralizada, de dureza baixa e de reação ácida. Os elementos que 

mais contribuem para a mineralização da água são o sódio (27%), o cloreto (23.5%), o cálcio (8.5%), o 

bicarbonato (8%) e o magnésio (8%). Constata-se, que se encontra subsaturada em todos os 

constituintes à exceção do quartzo (SiO2) em que está sobressaturada.  

Quadro III.15 – Resultados da especiação hidrogeoquímica. 

PARÂMETROS 
FURO F1 

(GRANDAREIA) 

ERB (%) 7,2 

Grupo Condutividade elétrica C1 (baixo) 

SAR 1,90 

Dureza (mg/L CaCO3) 33,9 

Fácies hidroquímica Na-Cl 

Log IS Calcite - 4,55 

Log IS Dolomite -9,10 

Log IS Quartzo 0,39 

rNa/rCl (meq/L) 1,13 

rCa/rMg (meq/L) 1,06 

rCa/rHCO3 (meq/L) 1,01 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO”  

 

 
E.132195.03.01.sd SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA Pág. III.55 

 

A aptidão da água subterrânea para uso agrícola corresponde à classe C1S1 do índice Riverside. O 

perigo de alcalinização dos solos é baixo e o risco de salinização é igualmente baixo, não 

apresentando restrições para regadio. 

Em termos globais, as águas subterrâneas da área de estudo apresentam características químicas de 

circulação em formações psamíticas siliciosas e pouco evoluídas ou seja com reduzida mineralização 

a partir da solubilização dos terrenos atravessados e, provavelmente, tempo de residência curto.  

 

Figura III.30 – Diagrama de Piper. Furo F1. 

1.6.6. Vulnerabilidade das águas subterrâneas 

1.6.6.1.  Enquadramento 

De uma forma geral não existe nenhum modo satisfatório de representar a vulnerabilidade dos 

aquíferos. De facto, não é possível representar num único mapa, sobretudo de pequena escala, todas 

as condicionantes geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas que exercem algum controlo sobre o 

comportamento dos contaminantes. Cada grupo de contaminantes é afetado por inúmeros fatores que 

incluem o tipo e a espessura do solo, características e espessura da zona não saturada (zona 

vadosa), taxa de recarga, características do aquífero, etc.  

Ainda assim, são frequentemente utilizados índices que sintetizam, num único valor, a influência de 

todos os fatores que, direta ou indiretamente, contribuem para influencia r a sua vulnerabilidade.  
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Apresenta-se seguidamente, uma abordagem da vulnerabilidade aquífera da área de intervenção do 

projeto, segundo dois métodos distintos: 

 Método Quantitativo: Índice DRASTIC1  

 Método Qualitativo: Classificação EPPNA2. 

1.6.6.2.  Índice DRASTIC 

O método DRASTIC foi aplicado pela primeira vez em Portugal à escala nacional por Lobo -Ferreira & 

Oliveira3 a que se seguiram outros trabalhos de cartografia automática da vulnerabilidade de 

aquíferos4. 

O índice de vulnerabilidade DRASTIC considera 7 parâmetros ou indicadores hidrogeológicos, 

divididos em escalas e em tipologias de meios significativos que condicionam o potencial de poluição, 

correspondendo ao seu somatório ponderado segundo a seguinte expressão:  

DRASTIC = 5 x D + 4 x R + 3 x A + 2 x S + 1 x T + 5 x I + 3 x C 

Este índice de vulnerabilidade pode variar entre 23 (pouco vulnerável) e 226 (muito vulnerável).  

Para a determinação do Índice de Vulnerabilidade DRASTIC do aquífero superior livre na área de 

implantação do projeto, foram seguidos os seguintes critérios: 

Parâmetro D – Profundidade do topo do aquífero (zona não saturada) 

Utilizaram-se os dados de profundidades do nível hidroestático no furo de captação da propriedade 

(F1) com base na informação oral do proprietário (devido a impossibilidade de medição manual) que 

indica 27 metros. Os valores obtidos enquadram-se nas profundidades entre 22,9 e 30,5 m do método 

DRASTIC, correspondentes ao índice 2. 

Parâmetro R – Recarga 

Considera-se um valor na ordem de 30% da precipitação média anual (máximo de 150 mm/ano), que 

poderá ser superior nas zonas desmatadas, admitindo-se que possa atingir 50% (250 mm) o que 

equivale, no método DRASTIC, ao índice 6 ou 8. 

 

                                                                        

1 Aller et al., 1987. 

2 EPPNA, 1998. 

3 Lobo-Ferreira & Oliveira, 1993. 
4 Oliveira et al., 1997. 
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Parâmetro A – Litologia do aquífero 

Utilizou-se a descrição litológica disponível na cartografia geológica publicada, tendo sido verificada 

durante os trabalhos de campo na área de intervenção. Em termos genéricos pode considerar -se que 

o material do aquífero na área de estudo é constituído essencialmente por areias siliciosas de calibre 

médio, com algumas intercalações argilosa. Esta caracterização enquadra-se na classe de areias e 

balastro, a que corresponde o índice médio 8. 

Parâmetro S – Tipo de solo 

Na região de implantação do projeto ocorrem solos pouco evoluídos, predominantemente arenosos o u 

ligeiramente argilosos da classe Ap – Podzóis (não Hidromórficos, Normais, de Areias ou Arenitos), a 

que corresponde o índice 6 (franco arenoso) do método DRASTIC.  

Parâmetro T – Topografia ou declive 

Recorreu-se à informação altimétrica da carta militar 494 para a área de intervenção e aos 

levantamentos topográficos disponíveis, obtendo-se um declive médio na maior parte da área inferior 

entre 2 a 6%, tendo-se, por conseguinte, atribuído o índice 9. 

Parâmetro I – Influência da zona vadosa 

Utilizou-se o mesmo critério definido para o parâmetro A, tendo-se atribuído o índice 8, 

correspondente a matriz predominantemente arenosa.  

Parâmetro C – Condutividade hidráulica do aquífero 

Não se dispõe de informação suficiente, com base em ensaios de caudal. No entan to a bibliografia 

mais recente aponta para valores na ordem de 1 m/dia para os solos da cobertura arenosa do aquífero 

superior1. Por segurança, atribuiu-se o índice 2 da classificação DRASTIC, correspondente a 

4,1<K<12,2 m/dia. 

No Quadro III.16 apresentam-se os valores da classe determinada e o respetivo índice DRASTIC.  

                                                                        

1 PGRH6-Sado, 2012 
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Quadro III.16 - Vulnerabilidade DRASTIC para o aquífero superior livre. 

PARÂMETRO (FATOR DE PONDERAÇÃO) CLASSE ÍNDICE DRASTIC 

D - Profundidade do topo do aquífero (5) 22.9 a 30.5 m 2 

R – Recarga (4) 102 a 254 mm 6 / 8 

A - Litologia do aquífero (3) Areia e balastro 8 

S - Tipo de solo (2) Franco arenoso 6 

T – Topografia ou declive (1) 2 - 6 % 9 

I - Influência da zona vadosa (5) Areia e balastro 8 

C - Condutividade hidráulica do aquífero (3) 4.1<K<12.2 m/dia 2 

 

O valor da vulnerabilidade DRASTIC para o aquífero superior livre a confinado captado na área de 

intervenção do Projeto situa-se entre 125 a 133, o que equivale a um sistema com vulnerabilidade 

média. O resultado obtido é ligeiramente inferior ao considerado no Plano de Gestão de Região 

Hidrográfica1 para o setor norte do Sistema Aquífero de Sines, correspondente à cobertura 

plio-quaternária (160<DRASTIC<200). 

De facto, nos levantamentos de campo não foi identificado visualmente o nível freático ou piezométrico 

do aquífero local captado pelo furo da propriedade (F1) situado à cota de 76,30, apesar das 

escavações na zona sul da propriedade atingirem a cota 55. Presume-se, portanto, que na área da 

propriedade, o nível freático (se existir) ou mais provavelmente o nível piezométrico das camadas 

confinadas captadas pelo furo estará a profundidades superiores a 20 metros relativamente à cota do 

furo de captação. 

1.6.6.3.  Classificação EPPNA 

A abordagem da vulnerabilidade à poluição pode também ser realizada a partir de metodologias 

qualitativas baseadas no critério litológico dos aquíferos ou das formações hidrogeológicas 

indiferenciadas2. 

Este método considera oito classes de vulnerabilidade/risco que se descrevem no Quadro III.17. 

                                                                        

1 Oliveira da Velha & Monteiro, 1999. 
2 A primeira cartografia da vulnerabilidade à poluição segundo critérios litológicos foi realizada segundo o método 

apresentado no documento "Informação Cartográfica dos Planos de Bacia - Sistematização das Figuras e Cartas a Imprimir 

em Papel" da autoria da Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água, versão de outubro de 1998.  
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Quadro III.17 - Classes de vulnerabilidade e risco segundo um critério litológico.  

CLASSE TIPO DE AQUÍFERO RISCO 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 
Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a 

alta 
Médio a Alto 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica com a água superficial 
Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 

hidráulica com a água superficial 
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo a variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 

Esta abordagem apresenta algumas vantagens relativamente aos métodos empíricos anteriormente 

descritos uma vez que permite incorporar o conhecimento de inúmeras variáveis hidrogeológicas e do 

comportamento das principais formações, para gerar classes de vulnerabilidade correspondentes a um 

determinado nível de risco1. 

De acordo com esta metodologia, o presente caso de estudo enquadra-se nas classes de 

vulnerabilidade V4 (Risco Médio), por não se comprovar qualquer ligação ao escoamento superficial e 

também pela elevada profundidade do topo do aquífero captado no furo F1.  

O valor da vulnerabilidade EPPNA para o aquífero superior (semiconfinado a confinado) captado na 

área de intervenção do Projeto é concordante com a avaliação do Plano de Gestão de Região 

Hidrográfica2 para o setor norte do Sistema Aquífero de Sines, correspondente à cobertura 

plio-quaternária (V3 – Média a Alta). 

1.7. SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO 

1.7.1. Considerações iniciais 

A formação do solo é um processo lento, gradual e constante, sendo por isso considerado um recurso 

natural não renovável nem regenerável. Este processo origina a constituição de camadas 

granulometricamente diferenciadas, que podem estar misturadas com matéria orgânica, às quais se 

denominam horizontes do solo. 

                                                                        

1 Ribeiro, 2001. 
2 PGRH6-Sado, 2012. 
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A qualidade do solo, enquanto recurso, varia substancialmente ao longo do território e é com base 

nesse parâmetro, que conjuga um conjunto de fatores físicos e químicos, que se deve fazer a opção 

da melhor utilização possível, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, ou seja, que a 

utilização do recurso, com base nas necessidades atuais, não ponha em causa as necessidades d as 

gerações futuras. 

Para isso, é necessário elaborar atempadamente uma estratégia de planeamento de todas as 

atividades a desenvolver, de modo a garantir que a afetação da área se cinja ao mínimo possível para 

a implantação do projeto e numa fase de desativação, seja possível a integração e recuperação 

ambiental e paisagística de toda a área afetada. 

No que diz respeito ao uso do solo, a indústria extrativa é uma atividade de exploração de recursos 

naturais que está limitada a vários níveis, dos quais se podem destacar dois, por um lado, só pode 

estar localizada em locais onde os recursos geológicos adequados ocorram e, por outro, sofre grande 

concorrência com outros tipos de usos do solo (por exemplo áreas de expansão urbana).  

Neste capítulo, será efetuada a descrição dos solos verificados na área em estudo do projeto de 

ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”, através da sua caraterização pedológica com base na 

cartografia e bibliografia disponíveis e visitas ao local de modo a aferir também o uso atual  do solo. 

Considerou-se como área em estudo a área de Projeto e a envolvente num raio de cerca de 1  km. 

1.7.2. Tipo de solos 

Os solos identificados na área em estudo, conforme indicado na Carta de Solos do Atlas do Ambiente 

Digital, são pódzois órticos, associados a regossolos êutricos que se caraterizam por serem solos 

evoluídos de perfil ABC, pouco espessos e de textura ligeira, e cambissolos êutricos resultantes de 

rochas sedimentares post-paleozoicas (Figura III.31). Estes solos ocorrem, normalmente, em terrenos 

de declive moderado. 
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Figura III.31 - Carta de solos na área em estudo. 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO” 
 

 

 
Pág. III.62 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.132195.03.01.sd 

 

1.7.3. Capacidade de Uso do Solo 

Com base na cartografia de Capacidade de Uso dos Solos, disponibilizada pelo Atlas do Ambiente 

(Figura III.32), verifica-se que a área em estudo insere-se em solos com baixa capacidade de uso, 

referentes às classes C, D e E, os quais se caraterizam seguidamente:  

 Classe C – solos com baixa capacidade de uso, com limitações acentuadas, riscos de erosão no 

máximo elevados, suscetível de utilização agrícola pouco intensiva.  

 classe D - os solos com baixa capacidade de uso, com limitações severas, risco de erosão 

elevado a muito elevado, não suscetíveis de uso agrícola exceto em casos especiais e com 

algumas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal.  

 classe E - solos com capacidade de uso muito baixa, com limitações muito severas, riscos de 

erosão muito elevados, não suscetíveis de utilização agrícola e limitações severas a muito 

severas, para pastagens, exploração de matos e exploração florestal.  

A área do projeto insere-se em solos de Classe D que, como referido, apresentam baixa capacidade 

de uso para a produção agrícola e mesmo, em situações de terreno mais  acidentado e com maior risco 

de erosão, para pastagens e exploração florestal.  
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Figura III.32 - Carta de capacidade de uso do solo na área em estudo. 
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1.7.4. Ocupação atual do solo  

Para a caraterização da situação de referência apresenta-se, na Figura III.33, uma fotografia aérea da 

área em estudo onde é patente os usos atuais do solo. Através da análise da cartografia disponível 

(cartas militares, fotografias aéreas, cartas de ocupação do solo), complementada com visitas ao local , 

evidencia-se o predomínio de áreas florestais (uso silvícola e matos - Figura III.34 e Figura III.35). 

Ainda assim, destaca-se a existência de áreas cultivadas (uso agrícola - Figura III.36), que se 

desenvolvem, sobretudo, ao longo das margens da ribeira da Fontainha, em solos mais férteis e 

produtivos.  

No que diz respeito à presença humana, em termos de infraestruturação e alterações mais evidentes 

na paisagem, observa-se na área em estudo, três espaços ocupados por indústria extrativa 

designadamente a pedreira “Água Nova de Baixo” a qual este estudo se refere ( Figura III.37), e duas 

outras unidades localizadas a sul da pedreira “Água Nova de Baixo”. 

Relativamente à área de Projeto, para além das zonas atualmente afetas à industria extrativa (corta da 

pedreira, área de instalações de apoio, parques de produtos) que ocupam a maior parte da mesma, 

evidencia-se nas áreas ainda não exploradas, uma ocupação florestal, composta sobretudo por 

eucaliptal, por vezes em associação com pinheiro manso, verificando-se ao nível do subcoberto 

herbáceo-arbustivo e o predomínio de uma vegetação rasteira não muito diversificada (Figura III.38). 

Em suma, verifica-se atualmente, na área em estudo, uma ocupação do solo bastante homogénea, 

onde predominam os espaços florestais e matos, sendo que a inexistência de aglomerados 

habitacionais concorrem para acentuar essa homogeneidade. Na área em estudo, verifica-se apenas a 

presença de alguns Montes ou quintas agrícolas dispersos pontualmente na paisagem (Figura I.6 na 

página I.11) e que se encontram camuflado” na vegetação envolvente. Refere-se, ainda, a ocorrência 

de sobreiros dispersos na área de intervenção. 

É de destacar ainda que, de acordo com o PDM de Grândola, toda a área de intervenção do projeto se 

insere em “Áreas com potencial para a atividade extrativa”. Nesse âmbito, e  em termos de usos 

previstos para o território em causa, a área de intervenção abrange zonas vocacionadas para a 

exploração do recurso mineral. 
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Figura III.33 - Ocupação atual do solo na área de estudo.  
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Figura III.34 – Área florestal a oeste da Área de Projeto. 

 

Figura III.35 – Áreas de clareiras ocupadas por matos a sudoeste da Área de Projeto.  

 

Figura III.36 – Área agrícola a norte da Área de Projeto. 
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Figura III.37  – Área atual de escavação da pedreira “Água Nova de Baixo”.  

 

Figura III.38 – Ocupação atual do solo na área de ampliação da escavação.  

1.8. GESTÃO DE RESÍDUOS 

1.8.1. Considerações iniciais 

A atividade da pedreira “Água Nova de Baixo” gera duas tipologias de resíduos: resíduos mineiros e 

resíduos não mineiros. 

A GRANDAREIA encontra-se registada no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do 

Ambiente (SIRAPA), e anualmente faz a entrega do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) 

dando cumprimento ao disposto no Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado 

pelo decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 
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Seguidamente faz-se a descrição dos resíduos gerados pela atividade e o respetivo tratamento ou 

destino final. 

1.8.2. Resíduos mineiros 

Os resíduos mineiros têm duas origens: os resíduos constituídos pelos estéreis da pedreira resultantes 

da exploração das frentes de desmonte depois de separados do maciço a renoso; resíduos 

constituídos pelas lamas obtidas na lavagem das areias, para remoção dos nódulos de argila 

disseminados no maciço arenoso. Esta operação é efetuada no estabelecimento industrial anexo da 

pedreira. 

No Quadro III.18 apresenta-se a descrição dos resíduos e o respetivo código LER1. 

Quadro III.18– Resíduos mineiros gerados pela atividade da pedreira.  

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER DESTINO 

Resíduos da extração de minérios não metálicos 01 01 02 

Recuperação paisagística da 

pedreira 
Areias e argilas 01 04 09 

Poeiras e pós  01 04 10 

 

Os resíduos mineiros serão totalmente utilizados na recuperação paisagística da pedreira.  

Os estéreis obtidos na frente de desmonte são encaminhados para depósito temporário dentro da área 

de escavação onde são, posteriomente, aplicados no aterro definitivo da pedreira, contribuindo para a 

modelação topográfica. 

Os resíduos resultantes da lavagem, ou seja a lamas, são encaminhados por gravidade para a bacia 

de lamas onde sofrem decantação (Figura III.39). Após a secagem as lamas são removidas com 

recurso a uma giratória e são encaminhadas para armazenamento temporário até serem aplicadas no 

aterro definitvo da pedreira, nas zonas onde a exploração tiver sido concluída (Figura III.40). 

                                                                        

1 Lista Europeia de Resíduos constante da portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 
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Figura III.39  - Deposição dos resíduos mineiros na bacia de lamas. 

 

Figura III.40 – Resíduos obtidos após secagem nas bacias de decantação e armazenados 

temporariamente para utilização na recuperação paisagística da pedreira.  

1.8.3. Resíduos não mineiros 

Os resíduos não mineiros resultantes da normal atividade industrial podem caracterizar -se de acordo 

com o Quadro III.19. 
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Os resíduos óleos usados, filtros de óleo usados e pneus usados são armazenados temporariamente 

em recipientes específicos, em local próprio, impermeabilizado e coberto Figura II.18), sendo 

recolhidos por operadores de resíduos. De acordo com o boletim MIRR de 2012, a GRANDAREIA 

produziu em 2012, 225 kg de óleos usados, e 1 tonelada de pneus usados. Salienta-se que estas 

quantidades são variáveis durante o tempo de vida da pedreira.  

Quadro III.19– Resíduos gerados pela atividade da pedreira. 

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER1 DESTINO 

Óleos sintéticos de motores, 

transmissões e lubrificação 
13 02 08 Operador de resíduos 

Filtros de óleo 16 01 07 Operador de resíduos 

Pneus usados 16 01 03 Operador de resíduos 

Lamas de fossa séptica 20 03 04 
Serviços municipalizados ou 

operador de resíduos 

 

As lamas da fossa sética são recolhidas pelos serviços municipalizados ou por outro operador de 

resíduos.  

Os resíduos sólidos urbanos são colocados em recipientes próprios e são levados diariamente para os 

contentores dos serviços municipalizados.  

1.9. QUALIDADE DO AR 

1.9.1. Introdução 

O aumento das concentrações de vários poluentes na atmosfera e a sua deposição será responsável 

por um conjunto alargado de impactes sobre a saúde humana, na produção agrícola, no estado de 

conservação de construções e obras de arte e de uma forma geral origina desequilíbrios nos 

ecossistemas. O desenvolvimento industrial e urbano tem sido responsável pelo crescente aumento da 

emissão de poluentes atmosféricos e consequentemente, da sua concentração no ar ambiente.  

Em Portugal, os problemas de qualidade do ar não se manifestam na globalidade do território, 

incidindo principalmente nas maiores áreas urbanas e industriais, nomeadamente Sines, Setúbal, 

Barreiro-Seixal, Lisboa, Estarreja e Porto. 

                                                                        
1 Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sines
http://pt.wikipedia.org/wiki/Set%C3%BAbal
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Barreiro-Seixal&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estarreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
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Devido às características da circulação atmosférica e à permanência de alguns poluentes na 

atmosfera por largos períodos de tempo, a poluição do ar apresenta um caráter transfronteiriço o que, 

muitas vezes, obriga a uma análise de impactes mais abrangente e à conjugação de esforços a nível 

internacional. 

Deste modo, são exigidas ações para a prevenção ou redução dos efeitos da degradação da qualidade 

do ar em compatibilização com o desenvolvimento industrial e social. A gestão da qualidade do ar 

envolve a definição de limites de concentração dos poluentes na atmosfera, a limitação de emissão 

dos mesmos, bem como a intervenção no processo de licenciamento, na criação de estruturas de 

controle da poluição em áreas especiais e apoios na implementação de tecnologias menos poluentes.  

Na envolvente de explorações de pedreiras a qualidade do ar é maioritariamente  condicionada por 

poluentes do tipo partículas em suspensão, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO 2), 

óxidos de enxofre (SOx), aerossóis, etc. O fluxo de produção destes poluentes depende basicamente 

do ritmo de exploração uma vez que as fontes estão, de uma forma geral, ligadas aos equipamentos 

utilizados nos trabalhos (pás carregadoras, veículos pesados de transporte de materiais, geradores, 

etc.) e à quantidade de material processado. 

1.9.2. Enquadramento legal 

Em matéria de Qualidade do Ar ambiente o quadro legal encontra-se consignado no Decreto-Lei n.º 

102/2010, de 23 de setembro. Este diploma estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade 

do ar ambiente e transpõe para ordem jurídica interna a Diretiva  n.º 2008/50/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na 

Europa, e a Diretiva n.º 2004/107/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, 

relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no 

ar ambiente. 

Este diploma estabelece medidas destinadas a: 

 Definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar ambiente, destinados a evitar, prevenir ou 

reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente;  

 Avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente no território 

nacional; 

 Obter informação relativa à qualidade do ar ambiente, a fim de contribuir para a redução da 

poluição atmosférica e dos seus efeitos e acompanhar as tendências  a longo prazo, bem como 

as melhorias obtidas através das medidas implementadas; 

 Garantir que a informação sobre a qualidade do ar ambiente seja disponibilizada ao público;  

 Preservar a qualidade do ar ambiente quando ela seja boa e melhorá-la nos restantes casos; 

 Promover a cooperação com os outros estados membros de forma a reduzir a poluição 

atmosférica. 
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No Anexo XII do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, são estabelecidos os valores limite e 

margens de tolerância das partículas em suspensão (Quadro III.20 e Quadro III.21). Os métodos de 

análise são estabelecidos no Anexo VII. 

Quadro III.20 - Valores limite de poluentes atmosféricos 

PARÂMETRO PERÍODO CONSIDERADO VALOR LIMITE 

SO2 

1 hora 
350 µg/m3 

(valor a não exceder mais que 24 vezes em cada ano civil)  

1 dia 
125 µg/m3 

(valor a não exceder mais que 3 vezes em cada ano civil)  

NOX e NO2 
1 hora 

200 µg/m3 

(valor a não exceder mais que 18 vezes em cada ano civil)  

Ano civil 40 µg/m3  

PM10 
1 dia 

50 µg/m3 

(valor a não exceder mais que 35 vezes em cada ano civil)  

Ano civil 40 µg/m3 

Chumbo Ano civil 0,5 µg/m3 

Benzeno Ano civil 5 µg/m3 

CO 
Máximo diário das médias 

de oito horas 
10 mg/m3 

Quadro III.21 - Limiares superiores e inferiores de avaliação para poluentes atmosféricos. 

PARÂMETRO  MÉDIA DE 24 HORAS MÉDIA ANUAL 

SO2 

Limiar superior de 

avaliação 

60% do valor limite por período de 

24 horas 
(75 µg/m3, a não exceder mais de 3 

vezes em cada ano civil) 

60% do nível crítico 

aplicável no inverno  

(12 µg/m3) 

Limiar inferior de 

avaliação 

40% do valor limite por período de 

24 horas 
(50 µg/m3, a não exceder mais de 3 

vezes em cada ano civil) 

40% do nível crítico 

aplicável no inverno  

(8 µg/m3) 

NOx e NO2 

Limiar superior de 

avaliação 

70% do valor limite  
(140 µg/m3, a não exceder mais de 

18 vezes em cada ano civil) 

80% do valor limite  

(32 µg/m3) 

Limiar inferior de 

avaliação 

50% do valor limite  
(100 µg/m3, a não exceder mais de 

18 vezes em cada ano civil) 

65% do valor limite  

(26 µg/m3) 

PM10 

Limiar superior de 

avaliação 

70% do valor limite  
(35 µg/m3, a não exceder mais de 35 

vezes em cada ano civil) 

70% do valor limite  

(28 µg/m3) 

Limiar inferior de 

avaliação 

50% do valor limite  
(25 µg/m3, a não exceder mais de 35 

vezes em cada ano civil) 

50% do valor limite  

(20 µg/m3) 
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PARÂMETRO  MÉDIA DE 24 HORAS MÉDIA ANUAL 

Chumbo 

Limiar superior de 

avaliação 

70% do valor limite  

(0,35 µg/m3) 
-- 

Limiar inferior de 

avaliação 

50% do valor limite  

(0,25 µg/m3) 
-- 

Benzeno 

Limiar superior de 

avaliação 

70% do valor limite  

(3,5 µg/m3) 
-- 

Limiar inferior de 

avaliação 

40% do valor limite  

(2,5 µg/m3) 
-- 

CO 

Limiar superior de 

avaliação 

70% do valor limite  

(7 µg/m3) 
-- 

Limiar inferior de 

avaliação 

50% do valor limite  

(5 µg/m3) 
-- 

1.9.3. Recetores e fontes potenciais dos poluentes atmosféricos 

A pedreira “Água Nova de Baixo” localiza-se no lugar de Matinha da Água Nova de Baixo, freguesia de 

Melides, concelho de Grândola, a cerca de 5,8 km a Norte de Melides. Os lugares mais próximos da 

área de implantação da pedreira são: Fontainhas do Meio (a 560 m para Sudeste), Fontainhas do Mar 

(1200 m para Sudoeste) e Pinheiro do Cravo (450 m para Norte). As povoações mais próximas são 

Pinheiro da Chave (a 2050 m para Sudoeste) e Sobreiras Altas (a 1800 m para Sudeste).  

Referem-se, ainda, edificações isoladas localizadas na envolvente da área de Projeto, a 230 m para 

norte, junto ao acesso, e no extremo sul, a cerca de 800 m do limite da área a licenciar. Pelas 

características observadas de ocupação destes edifícios tudo indica que se tratem de habitações 

sazonais (casas de férias). 

As fontes poluentes identificadas no local têm como origem a circulação de viaturas na rede viária da 

envolvente, nomeadamente na EN 261 e a EM 1076. As vias de acesso aos lugares e habitações 

dispersas existentes na envolvente são na sua grande maioria não asfaltados  constituindo por isso 

uma fonte de degradação da qualidade do ar. 

A Sudoeste da área de exploração da pedreira “Água Nova de Baixo”, a cerca de 1200 m, e a cerca de 

600 metros para Sul, existem duas explorações de areias que constituirão, também, cumulati vamente, 

fontes importantes de partículas em suspensão. 

Na área de Projeto, em virtude da exploração da pedreira em análise existem fontes de poluentes 

relacionadas com a circulação dos equipamentos móveis que promovem a extração e o transporte da 

areia explorada e com a atividade de beneficiação do recurso explorado, nos anexos de pedreira. 

Refira-se, contudo, que a atividade de beneficiação do recurso explorado é efetuada numa central de 
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lavagem e classificação de areias sendo que, parte do processo produ tivo é efetuado por via húmida 

pelo que a emissão de partículas é minimizada. 

1.9.4. Qualidade do ar na área em estudo 

1.9.4.1.  Metodologia 

A caracterização da situação de referência no que se refere ao fator ambiental Qualidade do Ar será 

realizada a dois níveis distintos: O nível regional, com base em dados das estações geridas pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o nível local, com base em medições de campo.  

A metodologia utilizada para as medições da fração PM10 encontra-se descrita na Norma EN 12341, 

“Qualidade do ar - Procedimento de ensaio no terreno para demonstrar a equivalência da referência 

dos métodos de amostragem para a fração PM10 das partículas em suspensão”. O princípio de 

medição baseia-se na recolha num filtro de membrana da fração PM10 das partículas em suspensão no 

ar ambiente e na determinação da sua massa gravimétrica. As medições foram realizadas utilizando 

um amostrador de marca ZAMBELLI modelo ISOPLUS 6000, o qual utiliza uma cabeça omnidirecional, 

equipada com filtros de fibra de vidro. 

Foram respeitadas as condições estabelecidas na Secção II do Anexo VIII do Decreto -Lei n.º111/2002, 

de 16 de abril, garantindo-se, nomeadamente, que o fluxo de ar em torno da tomada de ar não era 

restringido por quaisquer obstruções que afetassem o seu escoamento na proximidade do 

equipamento de medição. A tomada de ar foi situada a uma distância de cerca de 1,7  m acima do solo, 

não sendo posicionada na imediata proximidade de fontes, para evitar admissão direta de emissões 

não misturadas com o ar ambiente. O exaustor do equipamento de medição foi posicionado de modo a 

evitar a recirculação do ar expelido para a entrada do sistema.  

1.9.4.2.  Caracterização regional 

A rede de estações de monitorização da qualidade do ar, gerida pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, apresenta uma resolução bastante reduzida centrando-se na envolvente dos grandes 

centros urbanos e industriais. Na região do Alentejo as estações centram-se maioritariamente na 

região de Sines sendo que a estação mais próxima da área de estudo (Monte Velho) se sit ua na 

freguesia de Santo André, a cerca de 15 km de distância da área de implantação da pedreira. Esta 

estação apresenta um tipo de ambiente Rural Regional com uma influência do tipo Fundo, podendo 

por isso ser considerada representativa da qualidade do ar  da região onde se insere a pedreira “Água 

Nova de Baixo”. 

No Quadro III.22 apresentam-se os dados característicos da estação de Monte Velho, sendo que no 

Quadro III.23 se apresentam os dados estatísticos das medições de qualidade do ar dessa estação. 

Na Figura III.41 apresentam-se os índices de qualidade do ar da Região Alentejo Litoral, os quais 

foram determinados com base nas medições realizadas nas estações de Monte Velho, Monte Chãos, 

Santiago do Cacém e Sonega. Destas quatro estações, apenas a estação de Monte Velho apresenta 

um tipo de influência de Fundo, sendo as restantes do tipo Industrial.  
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Figura III.41  - Índices da qualidade do ar na região Alentejo Li toral. 
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A região do Alentejo Litoral tem apresentado nos últimos anos Índices de Qualidade do Ar que 

maioritariamente apresentam uma classificação de Bom. Nos últimos 10 anos em que foram 

calculados estes índices, apenas em 2002 as classificações Médio foram predominantes. Nestes 

10 anos, apenas ocorreram 6 dias com classificação de Mau e 131 dias com classificação de Fraco.  

No Quadro III.22 apresentam-se os dados característicos da estação de Monte Velho, sendo que no 

Quadro III.23 se apresentam os dados estatísticos das medições de qualidade do ar dessa estação.  

Quadro III.22 – Dados das estações de monitorização da qualidade do ar.  

 Monte Velho 

Código: 4002 

Data de início: 01-01-1976 

Tipo de Ambiente: Rural Regional 

Tipo de Influência: Fundo 

Zona: Alentejo Litoral 

Rua: Monte Velho 

Freguesia: Santo André 

Concelho: Santiago do Cacém 

Coordernadas Gauss  

Militar (m)   

Latitude: 123552 

Longitude: 141606 

Coordernadas   

Geográficas  

WGS84   

Latitude: 38°04'37'' 

Longitude: -8°47'55'' 

Altitude (m): 53 

Rede: Rede de Qualidade do Ar do Alentejo 

Instituição: CCDR-Alentejo 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO”  

 

 
E.132195.03.01.sd SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA Pág. III.77 

 

Quadro III.23 – Dados estatísticos das medições de qualidade do ar.  

POLUENTE ANO 

VALOR MÉDIO 

(g/m3) 

VALOR LIMITE (g/m3) 
PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA 

OBJETIVOS A 

LONGO 

PRAZO1 

VALOR 

ALVO1 
LIMIAR DE 

INFORMAÇÃO2 
LIMIAR DE 

ALERTA 
BASE HORÁRIA BASE OCTO -HORÁRIA 

Ozono 

(O3) 

2000 60,9 60,2 

120 120 180 240 

2001 66,3 66,1 

2002 68,3 68,3 

2003 70,5 70,2 

2004 65,7 65,7 

2005 58,6 58,7 

2006 59,0 59,2 

2007 60,6 60,5 

2008 60,9 61,0 

2009 63,9 63,9 

2010 65,4 65,4 

Poluente Ano Base horária Base diária Base diária 

SO2 

2002 8,1 8,1 440 

2003 9,2 9,1 410 

2004 9,0 9,0 380 

2005 3,8 3,8 

350 

2006 3,1 3,1 

2007 2,9 2,9 

2008 1,8 1,8 

2009 4,2 4,2 

                                                                        
1 Base octo-horária 
2 Base horária 
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2010 4,3 4,4 

2011 3,7 3,7 

Poluente Ano Base horária Base diária Base horária Base anual 
Limiar de 

Alerta 

NO2 

2002 3,2 3,2 

200 40 400 

2003 6,3 6,3 

2004 2,9 2,9 

2005 3,0 3,0 

2006 1,6 1,6 

2007 0,3 0,3 

2008 3,1 3,1 

2009 5,5 5,5 

2010 2,9 2,8 

Poluente Ano Base horária Base diária Base diária Base anual 

PM10 

2005 25,6 25,6 

50 40 

2006 31,2 31,3 

2007 30,0 30,1 

2008 21,6 21,7 

2009 23,5 23,5 

2010 22,5 22,5 

2011 22,0 21,97 

 

Da análise dos valores apresentados no quadro anterior verifica-se que não se têm observado níveis 

de concentração superiores aos limites legislados. De facto, com exceção dos parâmetros Ozono e 

PM10, os valores medidos na estação de Monte Velho são bastante inferiores ao limite estabelecido 

pela legislação em vigor. 
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Em todos os parâmetros medidos, tem-se observado uma estabilização dos níveis de concentração, 

ainda que se verifique um ligeiro decréscimo no período 2005-2008 com destaque para o poluente 

SO2. Nos restantes poluentes têm ocorrido variações pouco significativas nos níveis de concentração 

médios anuais sem que se observe uma tendência clara de aumento ou decréscimo dessas 

concentrações. 

1.9.4.3.  Caracterização local 

A caracterização da qualidade do ar a nível local foi realizada através de campanhas de monitorização 

de PM10 na envolvente da área em estudo. Foi selecionado o parâmetro PM10 uma vez que as 

partículas em suspensão são o principal poluente associado à atividade extrativa.  

Foram considerados dois locais de medição na envolvente da área da pedreira 1 que permitem 

caracterizar convenientemente o padrão de dispersão de poluentes atmosféricos na envolvente da 

pedreira. As medições de PM10 foram realizadas entre os dias 8 e 11 de outubro de 2012 e 13 e 22 de 

novembro de 2012 por períodos de 24 horas, durante sete dias. No Quadro III.24 apresenta-se uma 

descrição dos locais de medição de PM10. 

Na Figura III.42 apresenta-se a localização do local de medição de PM10. Os resultados obtidos 

durante a realização das medições são indicados no Quadro III.25. 

No Anexo IV apresenta-se o Boletim de Análise das poeiras. 

                                                                        

1 Em fase de Proposta de Definição do Âmbito foi proposto realizar as medições em quatro locais, no entanto por razõe s 

logísticas não foi possível aceder aos locais A3 e A4, pelo que se realizou as medições apenas nos locais A1 e A2. As várias 

visitas de campo realizadas levaram a concluir que as habitações existentes nos pontos A3 e A4 não se encontram 

habitadas de forma permanente, sendo utilizadas essencialmente no período do verão.  
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Quadro III.24– Descrição dos locais de medição de PM10.  

DESCRIÇÃO DO LOCAL IMAGEM 

Ponto A1 
 

Coordenadas: 
38º 12’ 01,65’’N  8º 42’ 39,74’’W 

 

O ponto de medição situa-se no lugar de Pinheiro do 

Cravo, a cerca de 230 m para Norte da área da 

ampliação da pedreira. A habitação existente neste 

local constitui o local habitado mais próximo do acesso 

à pedreira “Água Nova de Baixo”. A Qualidade do Ar 

deste local é influenciada pela atividade extrativa, 

principalmente pelo tráfego de viaturas que acedem à 

exploração (não asfaltado) e pelas atividades agrícolas 

que se desenvolvem na herdade onde se localiza o 

ponto de medição. Os vários acessos existentes na 

envolvente desta herdade não se encontram 

asfaltados. 

 

Ponto A2 
 

Coordenadas: 
38º 11’ 09,53’’N  8º 42’ 52,75’’W 

 

A medição foi realizada no limite sul da área de 

ampliação da pedreira. Este local situa-se a cerca de 

100 m para norte da habitação existente no lugar de 

“Água Nova de Baixo”. O local de medição encontra-se 

mais próximo da área de exploração do que a 

habitação que se pretende caracterizar, pelo que o 

nível de concentração esperado no ponto de medição 

poderá ser ligeiramente sobre-estimado. Destaca-se no 

entanto que, entre a área de exploração e o ponto de 

medição existe uma vasta área florestal que funcionará 

como uma barreira à dispersão das partículas em 

suspensão. 
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Quadro III.25– Resultados das medições de PM10. 

LOCAL DE 

AVALIAÇÃO 
DATA DE INÍCIO DA 

MEDIÇÃO 
CONCENTRAÇÃO 

(µg/m3) 

CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS 

VEL. E DIR. DO 

VENTO [m/s] 

TEMPERATURA 

[ºC] 

HUMIDADE 

RELATIVA  [%] 

A1 

08-10-2012 37,9 2 N 21,7 63 

10-10-2012 37,1 2 N 21,8 83 

11-10-2012 31,2 3 W 21,7 78 

MÉDIA 35,4  

A2 

13-11-2012 23,3 2 N 10,6 71 

14-11-2012 37,2 2 E 10,8 77 

19-11-2012 29,0 3 W 11,1 84 

21-11-2012 32,5 2 E 9,5 96 

22-11-2012 29,1 3 N 11,1 79 

MÉDIA 30,2  

 

Os valores obtidos demonstram os níveis de empoeiramento nos locais considerados não ultrapassam 

o valor limite diario estabelecido pela legislação em vigor (50 g/m3). Este valor limite não é excedido 

em nenhum dos oito dias de medição. 

O valor médio obtido no ponto A1 foi de 35,4 g/m3 o que corresponde a 70 % do valor limite diário. 

Neste local os níveis de concentração de PM10 variaram entre os 37,9 g/m3 e os 31,2 g/m3. 

No ponto A2 o valor médio da campanha foi de 30,2 g/m3 o que corresponde a 60% do valor limite. 

Os níveis de concentração de PM10 medidos neste ponto variaram entre os 23,3 g/m3 e o 

37,2 g/m3. 

As concentrações mais elevadas foram obtidas no ponto A1 o que se pode justificar pela proximidade 

deste local ao acesso não pavimentado.  
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Figura III.42  – Localização dos pontos de medição de PM10.  
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1.10. AMBIENTE SONORO 

1.10.1. Enquadramento legal 

A importância atribuída à qualidade de vida das populações, em especial no que concerne ao 

ambiente sonoro, está patente no novo Regulamento Geral do Ruído (RGR). O regime jurídico em 

matéria de ruído encontra-se consignado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que constitui o 

RGR. Este documento classifica os locais como “zonas sensíveis” e “zonas mistas” na perspetiva da 

sua suscetibilidade ao ruído. 

De acordo com o RGR, as zonas sensíveis são descritas como “áreas definidas em plano de 

ordenamento do território como vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, hos pitais 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 comércio tradicional, sem funcionamento noturno.”. 

As zonas mistas definem-se como “áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição 

de zona sensível.”. 

O RGR estabelece também os períodos de referência a considerar: o período diurno que compreende 

o intervalo de tempo entre as 07:00 e as 20:00 horas, o período do entardecer que compreende o 

intervalo de tempo entre as 20:00 horas e as 23:00 horas, e o período noturno que compreende o 

intervalo de tempo entre as 23:00 e as 07:00 horas.  

Os valores limite de ruído são estabelecidos de acordo com o tipo de zona considerado, expressos 

pelo indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden) e pelo indicador de ruído noturno (Lnight). O 

parâmetro Lden é dado pela expressão seguinte: 













1 0

1 0

1 0

5

1 01 081 031 01 3
2 4

1
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Para cada um dos parâmetros indicados (Lden e Lnight) existe um limite máximo de ruído que é 

estabelecido segundo o tipo de zona considerado (Quadro III.26). 

Quadro III.26 - Limite de ruído ambiente para zonas sensíveis e zonas mistas.  

TIPO DE LOCAL LDEN LNIGHT 

Zona Sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Zona Mista 65 dB(A) 55 dB(A) 
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Relativamente às atividades ruidosas permanentes, o artigo 13º do RGR estabelece que a instalação e 

exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, na envolvente de zonas mistas ou 

sensíveis ou na proximidade de recetores sensíveis isolados, estão sujeitos ao cumprimento dos 

limites indicados anteriormente e ao cumprimento do critério de incomodidade que estabelece que: 

LAeq (on) – LAeq (off) < 5 dB(A), entre as 7 e as 20 horas 

LAeq (on) – LAeq (off) < 4 dB(A), entre as 20 e as 23 horas 

LAeq (on) – LAeq (off) < 3 dB(A), entre as 23 e as 7 horas 

Em que LAeq (on) representa o nível sonoro contínuo equivalente ponderado para a malha A, com a 

fonte ruidosa em funcionamento e LAeq (off) representa o nível sonoro contínuo equivalente ponderado 

para a malha A, com a fonte ruidosa inativa. 

As diferenças apresentadas anteriormente poderão ser incrementadas pelo fator d em função da 

duração acumulada do ruído particular segundo o exposto no Quadro III.27. 

Quadro III.27 - Incrementos no nível de ruído. 

VALOR DA RELAÇÃO (Q) ENTRE A DURAÇÃO ACUMULADA DE 

OCORRÊNCIA DO RUÍDO PARTICULAR E A DURAÇÃO TOTAL DO 

PERÍODO DE REFERÊNCIA 
d [dB(A)] 

q  12,5% 4 

12,5% < q  25% 3 

25% < q  50% 2 

50% < q  75% 1 

q > 75% 0 

 

1.10.2. Recetores potenciais do ruído gerado pela exploração 

A pedreira “Água Nova de Baixo” localiza-se no lugar de Matinha da Água Nova de Baixo, a cerca de 

5,8 km a Norte de Melides. Os lugares mais próximos da área de implantação da pedreira são: 

Fontainhas do Meio (a 560 m para Sudeste), Fontainhas do Mar (1200 m para Sudoeste) e Pinheiro do 

Cravo (450 m para Norte). As povoações mais próximas são Pinheiro da Chave (a 2050 m para 

Sudoeste) e Sobreiras Altas (a 1800 m para Sudeste).  

Referem-se, ainda, edificações isoladas localizadas na envolvente da área de Projeto, a 230 m para 

norte, junto ao acesso, e no extremo sul, a cerca de 800 m do limite da área a licenciar. Pelas 

características observadas de ocupação destes edifícios tudo indica que se tratem de habitações 

sazonais (casas de férias). 
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1.10.3. Caracterização do ambiente acústico local 

1.10.3.1.  Fontes ruidosas existentes 

A área de implantação da pedreira “Água Nova de Baixo” integra -se numa zona florestal com reduzida 

ocupação humana. Ainda assim, na envolvente existem duas explorações de areia que possuem 

fontes ruidosas semelhantes às existentes na pedreira “Água Nova de Baixo”. As principais fontes 

ruidosas existentes na envolvente devem-se por isso à laboração destas explorações, nomeadamente 

os equipamentos móveis utilizados nos trabalhos de exploração (pás carregadoras, escadoras 

giratórias e dumper), os equipamentos de beneficiação das areias (unidades de crivagem e de 

lavagem de areias) e a expedição de areias com veículos pesados. 

A circulação de viaturas na rede viária constitui igualmente uma fonte ruidosa existente. As vias de 

comunicação mais próximas da pedreira são a EN 261 e a EM 1076, no entanto estas vias possuem 

um tráfego relativamente reduzido. 

Não se observam outras fontes emissoras de ruído, com exceção das fontes naturais, que assumem 

um papel pouco relevante para a análise em apreço. 

1.10.3.2.  Metodologia de estudo 

O estudo do ambiente sonoro baseou-se na análise preliminar da área envolvente ao local de 

implantação do projeto, selecionando-se um conjunto de locais de medição que permitissem a 

conveniente caracterização da situação de referência. A caracterização do ambiente sonoro dos vários 

pontos foi realizada nos períodos diurno, entardecer e noturno. As medições foram realizadas nos dias 

8 de outubro e 13 de novembro de 2012, sob condições climatéricas de vento fraco e uma temperatura 

média próxima dos 15º C. 

Para a análise do cumprimento do valor limite estabelecido segundo o indicador Lden, procedeu-se à 

determinação do nível de ruído característico de cada um dos diferentes períodos. No período diurno 

identificaram-se dois sub-período distintos que correspondem aos períodos de atividade e inatividade 

da pedreira “Água Nova de Baixo”. Assim, foi necessário caracterizar cada um destes dois 

sub-períodos. Nos períodos entardecer e noturno considerou-se que o nível de ruído não apresenta 

flutuações significativas, pelo que as amostras recolhidas podem ser consideradas características de  

todo o período de referência. 

O ruído medido deveu-se às fontes ruidosas das pedreiras envolventes, nomeadamente a circulação 

de dumper, a laboração de pás carregadoras e da unidade de crivagem de areias e a circulação de 

viaturas pesadas para a expedição de materiais. Como outras fontes externas deverá considerar-se a 

circulação de viaturas na rede viária existente.  
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As medições de ruído foram realizadas com recurso a equipamento que cumpre os requisitos do RLPS 

e da norma NP 1730 (1996) – “Acústica – Descrição e medição do ruído ambiente”, designadamente:  

 Analisador de Ruído de marca Brüel & Kjaer modelo 2260;  

 Calibrador sonoro de marca Brüel & Kjaer modelo 4231; 

 Filtros de 1/1 de oitava dos 31,5 Hz aos 8 kHz e 1/3 de oitava dos 16Hz aos 12,5  kHz; 

 Software Noise ExplorerTM B&K 7815; 

 Tripé. 

O equipamento utilizado cumpre as características especificadas para a classe 1 da norma NP  3496 

“Acústica, Sonómetros”. O microfone foi equipado com um protetor para o vento de forma a evitar 

perturbações por sinais espúrios de baixa frequência. O recurso a um tripé pretendeu garantir 

estabilidade ao analisador de ruído. As medições de ruído foram efetuadas em conjunto com medições 

da velocidade e direção do vento e da humidade relativa do ar. Para a sua realização adot ou-se a 

metodologia descrita na norma NP 1730 (1996), tendo cada ensaio sido realizado num período de 

tempo representativo (no mínimo 30 minutos). Como regras de medição, e de acordo com a norma 

supracitada, foram adotadas as seguintes: 

 Microfone 1,5 m acima do solo; 

 Microfone afastado mais de 3,5 m de qualquer superfície refletora;  

 Medições efetuadas com filtro de ponderação A; 

 Medição realizada em Fast (e em Impulsivo noutro canal e em simultâneo). 

Para a realização das medições em 2009 foi considerado o Guia para medições de ruído ambiente-no 

contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996 publicado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente em dezembro de 2011. 

Esta circular determina que, de modo a assegurar a representatividade das amostra gens deverão ser 

efetuadas três medições em dois dias distintos em cada um dos períodos. Se os valores obtidos 

nestas duas amostragens diferir em mais de 5 dB(A) deverá ser realizada uma terceira amostragem. 

Os valores utilizados para a determinação do Lden e para a avaliação do critério de incomodidade 

resultarão da média logarítmica dos valores obtidos. 

No Anexo V deste EIA apresenta-se o certificado de calibração do sonómetro e o Registo das 

medições efetuadas. 
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1.10.3.3.  Locais de medição e classificação acústica 

No Quadro III.28 são descritos os pontos de medição e identificadas as principais fontes de ruído 

presentes. Neste quadro apresenta-se, ainda, a duração das várias campanhas de medição. A 

localização dos pontos de medição encontra-se representada na Figura III.43. 

Quadro III.28- Descrição dos locais de medição de ruído selecionados e das respetivas fontes de ruído 

detetadas. 

CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto R1 
Coordenadas: 

38º 10’ 58,01’’N  8º 42’ 52,04’’W 

O local de medição situa-se a sul da pedreira 

“Água Nova de Baixo”, a cerca de 1000 m da atual 

área de exploração. Este local situa-se a cerca de 

300 m do limite da área de ampliação da pedreira. 

Neste ponto existe um conjunto de habitações. Os 

níveis de ruído observados neste local devem-se 

essencialmente à circulação de viaturas na 

EM 1076 e a fontes naturais com pouca 

expressão. Neste local não é percetível qualquer 

ruído proveniente da pedreira em análise.  

Ponto R2 
Coordenadas: 

38º 12’ 01,88’’N  8º 42’ 40,34’’W 

O ponto de medição situa-se a norte da pedreira, 

a cerca de 220 m da atual área de exploração no 

lugar de Pinheiro do Cravo. Neste local existe uma 

habitação e uma exploração agrícola. Os níveis de 

ruído observados neste local devem-se 

essencialmente a fontes naturais e trabalhos 

desenvolvidos na exploração agrícola. Neste local 

é percetível o ruído proveniente da pedreira em 

análise, ainda que não condicione grandemente 

os níveis de ruído medidos.  

Ponto R3 
Coordenadas: 

38º 11’ 46,11’’N  8º 42’ 25,73’’W 

O ponto de medição situa-se a este da pedreira, a 

cerca de 320 m da atual área de exploração. 

Neste local existe uma habitação isolada. Os 

níveis de ruído observados neste local devem-se 

essencialmente a fontes naturais. Neste local é 

percetível o ruído proveniente da pedreira em 

análise, ainda que não condicione grandemente 

os níveis de ruído medidos. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO” 
 

 

 
Pág. III.88 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.132195.03.01.sd 

 

CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto R4 
Coordenadas: 

38º 11’ 19,64’’N  8º 42’ 45,28’’W 

O ponto de medição situa-se a Oeste da área de 

exploração da pedreira, a cerca de 1300 m da 

atual área de exploração, mas junto ao acesso à 

pedreira. Neste local existe uma habitação 

isolada. Os níveis de ruído observados neste local 

devem-se essencialmente à circulação de viaturas 

na EN 261 e a fontes naturais. Neste local não é 

percetível o ruído proveniente da pedreira em 

análise, com exceção do ruído associado ao 

transporte de expedição dos materiais.  

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO”  

 

 
E.132195.03.01.sd SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA Pág. III.89 

 

 

Figura III.43 -Localização dos pontos de medição de ruído ambiente.  
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1.10.3.4.  Apresentação e interpretação dos resultados 

Durante a realização das medições foram avaliados todos os parâmetros em simultâneo. As medições 

foram efetuadas em cada local, durante intervalos de tempo representativos do ruído característico 

verificado, nos vários períodos de referência. Com base nas medições efetuadas foi elaborado o 

Quadro III.29, onde se procede à análise do critério de exposição máxima e o Quadro III.30 onde se 

procede à análise do critério de incomodidade.  

Quadro III.29– Análise do critério de exposição máxima 

PONTO 

PERÍODO DE REFERÊNCIA 

LDEN (dB(A)) RUÍDO AMBIENTE 
(8:00-12:00 + 13:00-

17:00) 

RUÍDO RESIDUAL 
(7:00-8:00 + 12:00-13:00 

+ 17:00-20:00) 

DIURNO (LDAY)  
(07:00 - 20:00) 

ENTARDECER 

(LEVENING) 
(20:00 – 23:00) 

NOTURNO 

(LNIGHT) 
(23:00 – 7:00) 

R1 58,3 56,5 57,7 48,1 44,2 56,4 

R2 54,5 51,3 53,5 44,3 41,9 52,6 

R3 51,0 49,1 50,4 44,7 40,4 50,3 

R4 60,7 56,9 59,6 48,0 44,4 57,9 

 

As classificações acústicas constantes do RGR (zonas sensíveis e mistas) são da responsabilidade da 

autarquia devendo, para tal, ter em consideração o atual uso do solo, bem com o uso previsto. Na 

envolvente da área em estudo essa classificação não se encontra ainda definida. Nestas situações, o 

ponto 3 do Artigo 11º do RGR estipula que aos recetores sensíveis se aplicam os valores limite de Lden 

igual a 63 dB(A) e Ln igual a 53 dB(A). 

De acordo com os resultados obtidos e apresentados no quadro anterior verifica -se que na envolvente 

da área de implantação do projeto o valor limite Lden não é excedido em nenhum dos pontos. Tal 

deve-se à pouca expressão das fontes ruidosas existentes na envolvente da pedreira. A nível local, a 

pedreira “Água Nova de Baixo” constitui uma das principais fontes ruidosas, no entanto, a exploração 

desenvolve-se atualmente a um ritmo relativamente reduzido dadas as solicitações do mercado. Os 

níveis de ruído mais elevados foram observados no ponto R4 o que se justifica pela proximidade à 

EN 206 e ao acesso à pedreira. Neste local, os níveis de ruído medidos foram inferiores ao limite 

estabelecido pela legislação para as zonas não classificadas. O valor registado neste local excede 

ligeiramente o valor limite aplicável às zonas sensíveis, no entanto considera -se que este local deverá 

ser classificada como zona mista. 

O ponto R1 apresenta um nível de ruído semelhante ao do R4, ainda que ligeiramente inferior. Neste 

ponto a principal fonte de ruído é a circulação de viaturas na EM 1076, não sendo percetível qualquer 

ruído proveniente da pedreira “Água Nova de Baixo”.  

Nos pontos R2 e R3 os níveis de ruído são semelhantes não excedendo o valor limite estabelecido 

pela legislação em vigor, sendo inclusivamente inferior ao limite estabelecido para as zonas sensíveis. 
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Estes locais correspondem aos pontos mais próximos da área de exploração da pedreira “Água Nova 

de Baixo” o que demonstra a reduzida expressão dos trabalhos de exploração nos níveis de ruído 

medidos. 

No período noturno não existem quaisquer trabalhos de exploração na pedreira “Água Nova de Baixo”. 

Assim, os níveis de ruído medidos têm origem em fontes naturais e no tráfego automóvel nas vias de 

comunicação identificadas anteriormente. Os níveis de ruído medidos nos vários locais são inferiores 

ao limite estabelecido para as zonas não classificadas, sendo inclusivamente inferior ao limite 

estabelecido para as zonas sensíveis. 

No Quadro III.30 procede-se à análise do critério de incomodidade para o período diurno. No presente 

estudo analisa-se o critério de incomodidade apenas no período diurno, uma vez que a pedreira “Água 

Nova de Baixo” labora apenas neste período de referência. Destaca -se que nas medições realizadas 

não foram identificadas quaisquer características tonais ou impulsivas.  

Quadro III.30– Análise do critério de incomodidade 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os valores apresentados no quadro anterior verifica -se que o valor limite imposto pelo 

RGR (6 dB(A)) não é excedido em nenhum dos locais considerados no período diurno. Neste período a  

diferença mais elevada foi medida nos pontos R4 e R2. Estes locais correspondem aos pontos onde é 

mais percetível o ruído gerado pela pedreira. Nos pontos R1 e R3 a diferença entre os níveis de ruído 

ambiente e residual são bastante reduzidas. 

 

 

PERÍODO DIURNO 

PONTO 

NÍVEL SONORO CONTÍNUO EQUIVALENTE (dB(A)) 

NÍVEL DE AVALIAÇÃO RUÍDO RESIDUAL DIFERENÇA 

R1 58,3 56,5 1,8 

R2 54,5 51,3 3,1 

R3 51,0 49,1 1,9 

R4 60,7 56,9 3,8 
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1.11. FLORA E VEGETAÇÃO 

1.11.1. Considerações iniciais 

O projeto em análise pretende licenciar a ampliação da Pedreira “Água Nova de Baixo”, em Melides, 

concelho de Grândola. A componente ecológica é constituída por diversos campos interdependentes, 

em que o correspondente à flora e à vegetação é a componente base para a caracterização da área de  

projeto. 

Considerou-se nesta avaliação a seguinte área de estudo (Figura III.44): 

 Buffer de 10 m do acesso à Pedreira; 

 Buffer de 50 m do limite da área a licenciar. 

Com o objetivo de caracterizar e avaliar a intervenção na área de estudo, realizou -se a inventariação 

de espécies vegetais, incluindo espécies prioritárias e/ou RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 

Ameaçadas e/ou em Perigo de Extinção), identificação e caracterização das comunidades vegetais e 

cartografia de habitats. Com base nesta caracterização será possível identificar e avaliar os impactes 

decorrentes da ampliação da pedreira, bem como propor medidas de minimização adequadas.  
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Figura III.44  - Área de estudo considerada para o presente projeto.  

1.11.2. Áreas classificadas e de importância ecológica 

A área de estudo encontra-se na envolvente de um Sítio Classificado no âmbito da Rede Natura 2000, 

o Sítio PTCON0034 – Comporta Galé (Resolução do Concelho de Ministros n.º 142/97, de 28 de 

agosto - Figura III.45).  
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Figura III.45  – Localização da área de estudo relativamente às áreas classificadas da região em que 

se insere. 

Relativamente a outras áreas classificadas, refere-se a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e 

da Sancha (Decreto Regulamentar n.º 10/2000, de 22 de agosto e Decreto Regulamentar n.º 4/2004, 

de 29 de março) 10 kms a sudoeste da área de estudo, a Zona de Proteção Especial (ZPE) Lagoa de 

Santo André (PTZPE0013 – Decreto de Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro) a 11 kms também para 

sudoeste e o Sítio Ramsar (7PT008 – Convenção de Ramsar) cujos limites coincidem com a Important 

Bird Area (IBA) (PT028) das Lagoas de Santo André e da Sancha, 9 kms para sudoeste da área de 

estudo. 
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1.11.3. Enquadramento biogeográfico e fitossociológico 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas 

características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível realizar um 

enquadramento da vegetação pela biogeografia1. Este tipo de estudos permitem realizar uma 

abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em conjunto com a fitossociologia 

possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região.  

A região de implantação do projeto é detentora de diversas comunidades típicas de dunas antigas 

estabilizadas e muito importantes a nível botânico e ecológico. Tratam-se, na sua maioria, de 

formações arbustivas potenciais, que atualmente ocorrem de uma forma mais ou menos fragmentada 

(nomeadamente no sub-coberto dos pinhais). 

A vegetação potencial inclui o zimbral endémico sadense com Juniperus navicularis incluído na 

associação fitossociológica Daphno gnidii-Juniperetum navicularis, o urzal endémico sadense e 

costeiro vicentino do qual é característico o Ulex australis ssp. welwitschianus, espécie dominante da 

associação Erico umbellatae- Ulicetum welwitschiani. Também o tojal sadense e costeiro vicentino, 

donde se salienta a espécie Stauracanthus spectabilis da associação Thymo 

camphorati-Stauracanthetum spectabilis, representa uma das grandes riquezas florísticas desta 

região2.  

Destas comunidades, encontram-se representadas na área de estudo, através da presença de 

diversas espécies características, o agrupamento Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis. 

A área de projeto enquadra-se biogeograficamente na Província Costeiro-Lusitano-Andaluza. Este 

território caracteriza-se pela presença de diversos taxa endémicos, de séries, geoséries e 

comunidades específicas, bem como de domínios climáticos próprios. Da flora própria desta unidade 

podem destacar-se: Asparagus aphyllus, Helichrysum picardii, Herniaria maritima, Linaria lamarckii, 

Linaria ficalhoana, Stauracanthus spectabilis, Thymus carnosus, Ulex australis  ssp. welwitschianus, 

Halimium calycinum, Halimium halimifolium, etc.3. 

A área em estudo localiza-se, ainda, no Setor Ribatagano e no Superdistrito Sadense. Este 

Superdistrito caracteriza-se pela presença de inúmeros taxa e agrupamentos próprios e pela presença 

de um clima termomediterrânico sub-húmido, no qual prepondera o sobreiral da associação Oleo 

sylvestris-Quercetum suberis. As espécies endémicas associadas a estas unidades incluem: Halimium 

verticillatum, Malcolmia lacera ssp. gracilima, Armeria rouyana, Juniperus navicularis  e Santolina 

impressa4.  

 

                                                                        

1 Alves et al., 1998 
2 Ferreira & Gomes, 2002 
3 Costa et al., 1999, 2001; Ferreira & Gomes, 2002 
4 Costa et al., 1999, 2001; Ferreira & Gomes, 2002 
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No que se refere às séries de vegetação, a série climatófila presente na área estudada denomina -se 

Oleo sylvestris-Querceto suberis sigmetum. Esta corresponde a uma série termomediterrânica 

sub-húmida gaditano-onubo-algarviense, tagano-sadense e divisório portuguesa do sobreiro (Quercus 

suber). A geosérie correspondente denomina-se geosérie litoral psamófila 

termomediterrânica-iberoatlântica: Osyrio quadripartitae-Junipereto turbinatae sigmetum (Serie 

edafoxerófilo-psamófila, termomediterrânica seco a sub-húmida, gaditano-onubo-algarviense, 

tagano-sadense e divisório-portuguesa com Juniperus turbinata); Artemisio crithmifoliae-Armerietum 

pungentis; Otantho-Ammophiletum arundinaceae; Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis1. 

1.11.4. Flora, vegetação e habitats 

1.11.4.1.  Metodologia 

Para a caracterização da área de estudo efetuaram-se 5 levantamentos, realizados numa saída de 

campo, em janeiro de 2013. Os levantamentos foram efetuados utilizando o método dos transeptos 

(transeptos de 50 a 150 m) e da área mínima (quadrados de 25 m2) de modo a que todos os diferentes 

tipos de comunidades vegetais fossem abrangidos. Na saída de campo foi caracterizada a área de 

estudo, foram inventariadas as espécies presentes e foram registadas as suas abundâncias relativas 2. 

Em conjunto com a elaboração do elenco florístico, foram identificadas as espécies com estatutos 

biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou as que se encontram abrangidas por 

legislação nacional3. 

Após a identificação dos habitats da área de estudo, estes foram classificados de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e 

caracterizados de acordo com as comunidades vegetais que albergam 4. Com base na informação 

recolhida no campo e com recurso a bibliografia especializada, foi realizada uma abordagem 

fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes são descritos e caracterizados5. 

Deste modo, foi avaliada a importância de cada uma das comunidades vegetais (específicas de 

determinado biótopo) na área de implementação do projeto, etapa fundamental para a identificação de 

áreas sensíveis. 

                                                                        

1 Rivas-Martinez et al., 1990 
2 Kent & Coker, 1992 
3 Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de abril (Convenção CITES); Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de dezembro; Decreto-Lei n.º 254/2009 de 24 de setembro, 

prorrogado pelo Decreto-Lei n.º 116/2009, de 23 de dezembro e Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho 
4 Espírito-Santo et al, 1995b. 
5 Costa et al, 1998; Espírito-Santo et al, 1995a; Rivaz-Martinez et al, 2002. 
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1.11.4.2.  Resultados 

1.11.4.2.1  - Elenco florístico e Espécies RELAPE 

Os dados recolhidos no campo permitiram identificar, na área de estudo, 66 espécies e 65 géneros 

distribuídos por 31 famílias (Quadro III.31). Da análise do elenco, verificou-se que as famílias 

Cistaceae (7 taxa), Poaceae (9 taxa), Asteraceae (9 taxa) e Fabaceae (9 taxa) são as mais 

representadas na área de estudo, inferindo a presença quer de comunidades arbustivas e herbáceas. 

Da análise de todo o elenco, assinale-se a presença de diversas espécies características destes 

ambientes psamófilos e de algumas bulbosas, típicas do sub-coberto de bosques. 

Quadro III.31- Elenco florístico da área de estudo, com indicação do nome comum e estatuto de 

proteção.  

FAMÍLIA GÉNERO/ESPÉCIE NOME COMUM ESTATUTO DE PROTEÇÃO 

Pinaceae 
Pinus pinaster Aiton Pinheiro-bravo  

Pinus pinea L. Pinheiro-manso  

Ranunculaceae Anemone palmata L. Botão-de-ouro  

Papaveraceae Papaver sp. Papoila  

Caryophyllaceae Paronychia argentea Lam. Erca-prata  

Fagaceae Quercus suber L. Sobreiro 

Decreto-Lei n.º 

169/2001, de 25 de maio, 

alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 155/2004, de 30 de 

junho 

Chenopodiaceae Chenopodium polyspermum L. Quenopódio  

Polygonaceae 

Polygonum persicaria L. Erva-pessegueira  

Rumex bucephalophorus L.   

Rumex spp.   

Cistaceae 

Cistus ladanifer L. Esteva  

Cistus psilosepalus Sweet Sanganho  

Cistus salvifolius L. Saganho-mouro  

Halimium calycinum (L.) K. Koch   

Halimium halimifolium (L.) Willk. subsp. 

multiflorum (Salzm. ex Dunal) Maire 
Sargaça  

Helianthemum salicifolium (L.) Mill.   

Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.   

Brassicaceae 
Brassicaceae   

Malcolmia triloba (L.) Spreng.  ssp. gracilima   



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO” 
 

 

 
Pág. III.98 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.132195.03.01.sd 

 

FAMÍLIA GÉNERO/ESPÉCIE NOME COMUM ESTATUTO DE PROTEÇÃO 

Salicaceae Salix atrocinerea Brot. Borrazeira  

Ericaceae 
Calluna vulgaris (L.) Hull, Brit. Torga  

Erica arborea L. Urze-branca  

Rosaceae 
Rosaceae   

Sanguisorba spp.   

Fabaceae 

Acacia longifolia (Andrews) Willd. Mimosa 

Exótica e Infestante 

(Anexo I do Decreto-Lei 

nº. 565/99 de 21 de 

dezembro) 

Cytisus striatus (Hill.) Rothm. Giesta-das-serras  

Fabaceae   

Lotus castellanus Boiss. & Reut. Loto  

Lupinus cf. micranthus Guss. Tremoceiro-hirsuto  

Ononis sp.   

Ornithopus sp.   

Pterospartum tridentatum (L.) 

Willk. subsp. tridentatum 
Carqueja Endemismo Ibérico 

Stauracanthus spectabilis Webb Tojo-molar  

Ulex australis Clemente subsp. 

welwitschianus (Planch.) Espírito Santo & al. 
Tojo Endemismo Ibérico 

Geraniaceae 
Erodium sp.   

Geraneaceae   

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae L. Erva-canária 

Exótica e Infestante 

(Anexo I do Decreto-Lei 

nº. 565/99 de 21 de 

dezembro) 

Thymelaeaceae Daphne gnidium L. Trovisco  

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto-comum  

Apiaceae 
Apiaceae   

Thapsia villosa L. Turbit-da-terra  

Oleaceae Phillyrea angustifolia L. Lentisco  

Solanaceae 
Nicotiana glaucum R.C. Grahan Charuto-do-rei  

Solanum dulcamara L. Doce-amarga  

Boraginaceae 

Heliotropium europaeum L. Erva-das-verrugas  

Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb. subsp. 

prostrata 

Erva-das-sete-

sangrias 
 

Lamiaceae 
Lamiaceae   

Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. Rosmaninho-maior  

http://www.floraiberica.es/PHP/cientificos2.php?gen=Calluna&espe=vulgaris&infrank=_&infra=_&autabre=%28L.%29+Hull&familia=Ericaceae
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FAMÍLIA GÉNERO/ESPÉCIE NOME COMUM ESTATUTO DE PROTEÇÃO 

Rosmarinus officinalis L. Alecrim  

Thymus capitellatus Hoffmanns & Link Tomilho Endemismo Nacional 

Plantaginaceae Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.   

Campanulaceae Jasione montana L. Batom-azul  

Asteraceae 

Asteraceae   

Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa Cardo-amarelo  

Carlina racemosa L. Cardo-asnil  

Chamaemelum mixtum (L.) All. Margaça  

Conyza bonariensis (L.) Cronq. Avoadinha-peluda  

Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter Erva-dos-bálsamos  

Galactites tomentosa Moench Cardo  

Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. 

stoechas 
Perpétuas-das-areias  

Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & 

B.L. Burtt 
Perpétua-silvestre  

Reichardia gaditana (Willk.) Coutinho   

Juncaceae 
Juncus conglomeratus L. Junco-glomerado  

Juncus effusus L. Junco  

Cyperaceae 
Cyperus difformis L. Negrinha  

Scirpoides holoschoenus Sojak Bunho  

Typhaceae Typha latifolia L. Tabúa-larga  

Poaceae 

Arundo donax L. Canas 

Exótica e Infestante 

(Anexo I do Decreto-Lei 

nº. 565/99 de 21 de 

dezembro) 

Corynephorus sp.   

Holcus mollis L. subsp. mollis Erva-molar  

Paspalum dilatatum Poiret Milha-gramineira  

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner Graminhão  

Phalaris minor Retz. Erva-cabecinha  

Phragmites australis (Cav.) Steudel Caniço  

Piptatherum miliaceum (L.) Cosson subsp. 

miliaceum 
Talha-dente  

Poaceae   

Polypogon maritimus Willd. 
Rabo-de-zorra-macio-

menor 
 

Asparagaceae Asparagus acutifolius L. Espargo-bravo-menor  
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FAMÍLIA GÉNERO/ESPÉCIE NOME COMUM ESTATUTO DE PROTEÇÃO 

Scilla monophyllos Link   

Urginea maritima (L.) Baker Cebola-albarrã  

Xanthorrhoeaceae Asphodelus aestivus Brot.  Endemismo Ibérico 

 

A área de estudo revela, mesmo nos talhões onde ocorre maior diversidade e presença de vários 

estratos vegetais, sinais de intervenção e maneio. Ainda assim, foram identificadas cinco espécies 

RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), constituindo cerca 

de 8% da totalidade de espécies inventariadas:  

 Quercus suber (sobreiro): Espécie abrangida pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho e que se distribui pelas regiões do 

Algarve, do Alto Alentejo, do Baixo Alentejo, da Beira AIta, da Beira Baixa, da Beira Litoral, do 

Douro Litoral, da Estremadura, do Minho, do Ribatejo e dos Trás-os-Montes. Forma bosques, 

por vezes de extensões consideráveis, em substrato silicioso, preferentemente solto e 

permeável e em zonas frescas e abrigadas. O sobreiro é um reconhecido símbolo nacional 

reconhecido como tal pela Resolução da Assembleia da República n.º 15/2012;  

 Thymus capitellatus L. - Caméfito lenhoso endémico das charnecas e dos matos xerofílicos do 

Sudoeste meridional do nosso país. Espécie de interesse comunitário, integrada no 

Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de 

fevereiro, especificamente pelo Anexo B-IV. Trata-se de uma espécie de relevante para a 

conservação;  

 Ulex australis ssp. welwitschianus (Planchon) Espírito-Santo, Cubas, Lousã, Pardo & 

J.C.Costa – Nanofanerófito endémico do Sudoeste Português e de igual modo importante para 

conservação dada a sua limitada distribuição e a continuada destruição do habitat que ocup a;  

 Asphodelus aestivus Brot. – Espécie característica de clareiras de matos e pinhais, adaptada 

a zonas secas e arenosas como é o caso da área de estudo. A. aestivus  é uma espécie 

endémica da Península Ibérica, capaz de colonizador locais com alguma perturbação; 

 Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. tridentatum – Subespécie endémica da Península 

Ibérica, típica de matos litorais. 

Salienta-se que não foram detetadas as seguintes espécies RELAPE potencialmente existentes e que 

estão visíveis todo o ano (não apenas na época de floração):  

 Armeria rouyana - espécie prioritária para conservação abrangida pelo Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de 

fevereiro; 
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 Juniperus navicularis - endémico dos territórios Sadenses e atualmente bastante ameaçado, 

dada a contínua destruição do seu habitat; 

 Santolina impressa (espécie típica de matos psamófilos, abrangida pelo Anexo II do Decreto -

Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, que 

constitui um endemismo Sadense 

 Thymus camphoratus - espécie endémica do Sudoeste de Portugal abrangida pelo Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de 

fevereiro. 

1.11.4.2.2  - Vegetação 

A área de estudo, fora das áreas intervencionadas, é caracterizada por manchas de eucaliptal 

(Eucalyptus globulus) e pinhal (Pinus pinaster) com sub-coberto de comunidades arbustivas (matos) 

(Figura III.46).  

 

Figura III.46  – Vista do acesso que delimita a área já explorada a Oeste, onde se observa o eucaliptal 

existente. 

O sub-coberto dos pinhais e dos eucaliptais apresentam, (excetuando no caso dos eucaliptais mais 

densos) uma considerável diversidade florística, formando uma continuidade com as comunidades 

arbustivas da envolvente.  

São frequentes e pontualmente abundantes diversas espécies arbustivas, como Cistus psilosepalus 

(sanganho), Cistus salvifolius (sanganho-mouro), Halimium calycinum, Halimium halimifolium 

(sargaças), Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. tridentatum (carqueja), Stauracanthus 
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spectabilis (tojo-molar), Lavandula pedunculata (rosmaninho), Thymus capitellatus (tomilho), 

Helichrysum stoechas (perpétua-das-areias) e Ulex australis Clemente subsp. welwitschianus (tojo).  

Embora não se associem a uma comunidade vegetal em particular, surgem frequentemente sobreiros 

(Quercus suber) dispersos pela área estudada. Os exemplares, desta espécie, observados no decorrer 

dos trabalhos de campo, foram registados com a respetiva coordenada GPS e constam da Figura 

III.47. 

1.11.4.2.3  - Habitats  

A caracterização dos habitats tem como base principal a flora e a vegetação presentes na área de 

estudo. Para além de identificados e caracterizados, os habitats foram car tografados com base na 

fotografia aérea através da delimitação das formações vegetais observadas – Carta de Habitats 

(Figura III.47). Ao nível cartográfico e com base nas comunidades vegetais inventariadas, 

identificaram-se seis habitats na área de estudo, dos quais, dois se encontram abrangidos pelo Anexo 

B-I do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro: 

 Habitat 2260 - Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletalia; 

 Habitat 2230 – Dunas com prados de Malcolmietalia:  

o Subtipo 2230pt2 – Paleodunas com prados anuais oligotróficos; 

 Pinhal (com sub-coberto 2260 e/ou 2230pt2); 

 Eucaliptal (com sub-coberto 2260 e/ou 2230pt2); 

 Povoamento de sobro (com sub-coberto 2260 e/ou 2230pt2); 

 Áreas artificializadas: 

o Massas de água; 

o Vias de comunicação; 

o Áreas exploradas; 

o Pastagem. 
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Figura III.47 – Carta de habitats da área de estudo. 
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HABITAT 2260 DUNAS COM VEGETAÇÃO ESCLERÓFILA DA CISTO-LAVANDULETALIA 

Na área de estudo ocorrem comunidades arbustivas de relevante diversidade florística que se 

enquadram no habitat - Dunas com vegetação arbustiva esclerófila da ordem Cisto-Lavanduletalia 

(classe Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. 1940). Estas comunidades constituem uma etapa de degradação de 

sobreirais e englobam uma riqueza florística importante onde se incluem espécies exclusivas de 

Portugal que constituem uma das riquezas florísticas mais importantes desta região. Estas 

comunidades incluem nanofanerófitos e caméfitos xerofílicos e silícolas com domínio de es pécies dos 

géneros Cistus spp., Halimium spp. e Lavandula spp., taxa típicos da sub-região mediterrânica 

ocidental1 (Figura III.48).  

Todas as formações arbóreas presentes na área de estudo, quer sejam as flores tas de produção de 

pinhal e eucaliptal (que se localizam na área de projeto) quer os povoamentos autóctones de sobreiro 

(que se encontram fora da área de projeto, a norte e na envolvente do caminho de acesso), albergam, 

no seu sub-coberto, as espécies arbustivas e herbáceas espontâneas na região (ex. Halimium 

halimifolium, Lavandula pedunculata, Thymus capitellatus, Stauracanthus spectabilis, etc.). Devido às 

intervenções frequentes, a degradação da vegetação arbustiva esclerófila é notória através da 

observação de espécies ruderais e cosmopolitas (Cytisus striatus, Erodium spp., Rumex 

bucephalophorus). 

 

Figura III.48  – Dunas com vegetação esclerófila na área de estudo. 

 

                                                                        

1 Costa et al., 1998 
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HABITAT 2230 – DUNAS COM PRADOS DE MALCOLMIETALIA - SUBTIPO 2230PT2 (PALEODUNAS COM PRADOS 

ANUAIS OLIGOTRÓFICOS) 

Este habitat engloba a vegetação anual pioneira, psamófila, de floração primaveril de dunas antigas ou 

Paleodunas, muito rica em endemismos. Como espécies bioindicadoras deste habitat observaram-se 

apenas Corynephorus sp., Rumex bucephalophorus e Malcolmia triloba.  

Esta vegetação ocorre em mosaico com as comunidades arbustivas, e, nalgumas áreas onde a 

intervenção ao nível do sub-coberto é mais recente, e os matos estão ausentes ou em regeneração, a 

sua cobertura é mais proeminente.  

EUCALIPTAL E PINHAL – FLORESTA DE PRODUÇÃO 

As áreas de pinhal e de eucaliptal constituem os habitats dominantes na área de estudo. Ocorrem 

formações de Pinus pinaster (pinheiro-bravo) mas também de Pinus pinea (pinheiro-manso) e de 

Eucalyptus globulus (Figura III.49) com exemplares dispersos de Quercus suber (sobreiro).  

O sub-coberto é constituído pelas comunidades arbustivas descritas anteriormente (habitat 2260) a 

que se juntam pontualmente alguns exemplares de Daphne gnidium (trovisco), Asparagus acutifolius 

(espargo), Phillyrea angustifolia (lentisco), Erica arborea (urze-branca) e Cistus ladanifer (esteva). 

Estas espécies características de matos mediterrânicos podem, nalguns casos enunciar a capacidade 

de recuperação das comunidades vegetais autóctones. 

 

Figura III.49  – Floresta de produção na área de estudo. 
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POVOAMENTO DE SOBRO (COM SUB-COBERTO 2260 E/OU 2230PT2) 

Ocorrem na área de estudo, mais concretamente a Norte do Limite da área a licenciar (área do buffer) 

e na envolvente do acesso à Pedreira (área do buffer) conforme a Carta de Habitats, zonas com 

sobreiros em povoamento. 

Estas formações são próximas do habitat 6310 – Montados de Quercus spp., no entanto, a ausência 

de um sub-coberto característico de hemicriptófitos cespitosos, principalmente Poa bulbosa, Trifolium 

sp. pl. e Plantago sp. pl. não permite a sua classificação como habitat 6310.  

Desta forma, o coberto vegetal de sobreiros existente na área de estudo corresponde a bolsas de 

floresta autóctone com comunidades psmófilas arbustivas e herbáceas (semelhantes às anteriormente 

descritas) no seu sub-coberto (Figura III.50). 

 

Figura III.50  – Povoamento de sobreiro com sub-coberto arbustivo e herbáceo.  

ÁREAS ARTIFICIALIZADAS 

Ocupando grande parte da área de estudo, as áreas artificializadas incluem zonas nuas, zonas 

construídas, alvo de pisoteio e circulação, sem qualquer tipo de vegetação ou com vegetação pioneira, 

com depósito de materiais ou outra utilização intensa.  

Pela ausência de vegetação e pelas suas características artificiais, as massas de água também se 

incluem nesta categoria de habitat. 

Salienta-se igualmente a presença de uma área de pastagem, individualizada na Carta de Habitats. 

Esta formação vegetal é composta por comunidades herbáceas vivazes essenc ialmente de gramíneas 

e juncos. Esta ocorre na área onde a disponibilidade de água no solo é maior, nomeadamente em 
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zonas de depressão. No seu limite Oeste observam-se também manchas de canas (Arundo donax). 

Estas comunidades constam do habitat - Área artificializada, pois incluem comunidades adaptadas a 

intensa ação humana (Figura III.51).  

 

Figura III.51  – Área de pastagem na área de estudo. 

1.11.4.3.  Avaliação global 

A flora da área de estudo compreende um total de 66 espécies vegetais, incluindo cinco espécies 

RELAPE que correspondem a cerca de 8% do número total de espécies inventariadas. Foram 

identificados 2 endemismos ibéricos [Asphodelus aestivus Brot. e Pterospartum tridentatum (L.) 

Willk. subsp. tridentatum (carqueja)] e 2 endemismos do Sudoeste Português [(Ulex australis ssp. 

welwitschianus (tojo) e Thymus capitellatus L. (tomilho)]. A espécie Thymus capitellatus L. está 

também abrangida por legislação nacional (salepeira-grande): Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro (Anexo B-IV).  

Por último, refira-se Quercus suber (sobreiro), árvore instituída símbolo nacional e protegida pelo 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho.  

As formações vegetais apresentam um estado de conservação no geral, razoável, ocorrendo em 

grande parte da área de estudo vegetação arbustiva esclerófila bem estruturada e floristicamente 

diversa. Destaca-se ainda a presença dispersa de alguns arbustos termo-mediterrâncios: Daphne 

gnidium, Phillyrea angustifolia, indicando a possibilidade de evolução do habitat para formações 

(pré-climácicas).  

No total, foram confirmados seis habitats na área de estudo: dois habitats naturais de acordo com o 

Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro, (Habitat 2260 - Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletalia e Habitat 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO” 
 

 

 
Pág. III.108 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.132195.03.01.sd 

 

2230-Dunas com prados de Malcolmietalia no seu Subtipo 2230pt2 – Paleodunas com prados anuais 

oligotróficos), pinhal, eucaliptal, povoamento de sobro e área artificializada.  

Em conclusão, a área de estudo apresenta valores ecológicos importantes ao nível da componente 

florística, com destaque para as espécies endémicas do Sudoeste Português. Esta área, devido ao 

maneio intenso e à exploração, encontra-se já bastante alterada e depauperada dos seus valores 

naturais. Valores estes que, sendo característicos desta região, são frequentes nas áreas envolventes 

ao Projeto. 

1.12. FAUNA E BIÓTOPOS 

1.12.1. Considerações iniciais 

A caracterização da fauna e biótopos presentes na área em estudo, teve por base informação 

recolhida durante a pesquisa bibliográfica, efetuando-se as confirmações possíveis através de trabalho 

de campo. Durante as visitas à área de estudo foi efetuado o reconhecimento dos biótopos e do seu 

estado de conservação e ainda a identificação de algumas espécies faunísticas. Como seria 

expectável, devido às características da fauna, foi impossível detetar a presença de todas as espécies 

prováveis, assim, foi através dos biótopos existentes e de informação relativa à distribuição das 

espécies, que se avaliou a ocorrência da “fauna potencial”.  

1.12.2. Metodologia 

A metodologia utilizada na caracterização da fauna da área analisada baseou-se essencialmente na 

prospeção de campo para identificação dos principais biótopos e inventariação de espécies, pesquisa 

bibliográfica e avaliação da importância das zoocenoses de vertebrados.  

Para todos os grupos foi feita uma pesquisa bibliográfica e cartográfica para a  área de estudo e 

realizados trabalhos de campo especificamente dirigidos a cada um dos grupos em análise.  

Considerou-se a seguinte área de estudo (Figura III.44): 

 Buffer de 10 m do acesso à Pedreira; 

 Buffer de 50 m do limite da área a licenciar. 

A recolha de informação bibliográfica e cartográfica teve como referência a quadrícula UTM que 

abrange a área de estudo, nomeadamente a quadrícula 10x10 km NC22.  

A compilação de informação sobre a ocorrência de espécies de herpetofauna  (répteis e anfíbios) no 

local baseou-se em Loureiro et al. (2010). Para as aves recorreu-se à Equipa Atlas (2008), Matias 

(2002), Elias et al. (1998), Bolton (1987) e Svensson et al. (2012). A listagem de mamíferos para a 

área de estudo foi baseada em Mathias (coord.) (1999), Mathias et al. (1998) e Rainho et al. (1998). 
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Como complemento bibliográfico recorreu-se também à ficha do Sítio da Comporta / Galé 

(PTCON0034) do Plano sectorial da Rede Natura 2000. 

Tendo em conta os biótopos presentes na área de estudo, na análise da composição específica, 

apenas foram considerados os vertebrados terrestres e semiaquáticos (anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos). A ictiofauna é considerada pouco relevante visto que na área de estudo não existem 

cursos de água superficiais, não tendo sido considerada. 

Todas as espécies cuja presença, na área de estudo e na sua envolvente mais próxima, está 

confirmada ou é considerada provável pela bibliografia, encontram-se coligidas nos Quadros 1, 2, 3 e 

4 do Anexo VI. A listagem de espécies apresentada em anexo encontra-se organizada 

taxonomicamente por classes, ordens e famílias, sendo indicado, para cada espécie, o seu nome 

científico, o nome vulgar e os estatutos de conservação em Portugal. A terminologia e nomenclatura 

utilizadas são adaptadas de Cabral et al. (2006). Relativamente aos quirópteros, a nomenclatura 

apresentada já reflete a recente atualização dos nomes vulgares dos morcegos portugueses, 

decorrente da revisão das espécies, incluída no relatório do Eurobats de 2010. Pel o agrupamento e/ou 

divisão de algumas espécies, alguns estatutos de conservação ainda não estão presentes em Cabral 

et al. 2006, aguardando-se por isso uma revisão e atualização do mesmo para a Ordem Chiroptera.  

Nos estatutos de Conservação apresenta-se também a situação legal dos taxa relativamente a: 

• Anexos da Convenção CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de julho - aprovação da Convenção de 

Washington; Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de abril (Anexos I, II e III) - regulamenta a aplicação da 

Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de novembro); Regulamento (CE) n.º 338/97 do 

Conselho, de 9 de dezembro de 1996, complementado pelo Regulamento (CE) n.º 1332/2005 da 

Comissão de 9 de agosto (Anexos A, B, C e D); 

• Anexos das Convenções de Bona (ratificada  pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro);  

• Anexos das Convenções de Berna (ratificada por Portugal pelo Decreto -Lei n.º 95/81, de 23 de julho 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro);  

• Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro (revê a transposição para Portugal da Diretiva Aves - Diretiva n.º 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, alterada pelas Diretivas n.º 91/244/CE, da Comissão, de 6 de 

março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 29 de junho; e da Diretiva 

Habitats – Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Diretiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro).  

A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a composição das suas comunidades 

ao longo do ano. Por este motivo, para este grupo, indica-se também, e numa escala regional, a sua 

fenologia, isto é, as variações sazonais dos hábitos das espécies. Deve considerar-se que, tanto as 

espécies estivais como as residentes são espécies nidificantes.  
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Os trabalhos de campo tiveram lugar em janeiro de 2013, tendo assim coincidido com a época de 

amostragem mais adequada para os anfíbios e aves migratórias invernantes, contudo os trabalhos não 

coincidirem com a época de amostragem mais adequada para os répteis, mamíferos e aves 

nidificantes e migratórias. As técnicas de inventariação variaram consoante as características 

ecológicas dos vários taxa conforme se descreve em seguida. 

ANFÍBIOS 

Para a recolha de informação sobre as espécies de anfíbios potencialmente ocorrentes na área de 

estudo, foi consultado o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal 1. 

Relativamente ao trabalho de campo, para este grupo de vertebrados o esforço de amostragem incidiu 

sobretudo nos locais aquáticos, isto é, em pontos de água, planos de água, e caminhos, na medida em 

que o objetivo principal é dar especial atenção aos locais preferenciais de acasalamento e de po stura 

dos anfíbios. Contudo, a reduzida diversidade de locais com as características atrás referidas, fez com 

que a amostragem fosse adaptada e limitada à metodologia para a amostragem deste grupo descrita 

na bibliografia (CAMPBELL & CHRISTMAN (1982), VOGT & HINE (1982), CRUMP & SCOTT JR. 

(1994), JAEGER (1994), RAND & DREWRY (1994), SCOTT JR. & WOODWARD (1994) e SHAFFER & 

JUTERBOCK (1994)) e incluiu: 

 Deteção visual ao longo de transeptos pedestres (os mesmos realizados na prospeção de 

indícios de presença de mamíferos); 

 Deteção bioacústica diurna das vocalizações características dos anuros, sendo a presença 

das espécies validada com vocalizações registadas próximo do ponto de escuta;  

 Observações avulsas ou qualquer outra desenquadrada dos métodos referidos nos pontos 

anteriores, mas sempre validada com a análise dos indivíduos.  

RÉPTEIS  

Para o levantamento das espécies de répteis potencialmente ocorrentes na área de estudo, foi 

consultado o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal2. 

Para os restantes répteis (sáurios e ofídios) a abordagem adotada nos levantamentos de campo foi 

sobretudo a de varrer com amostragem, o mais exaustivamente possível, toda a área de estudo, 

avançando o observador lentamente pela área, de forma a detetar espécimes à superfície ou d ebaixo 

de pedras, troncos ou outros objetos que possam servir de abrigo. Também se realizaram pontos de 

observação ad-hoc que correspondem a observações esporádicas, ocorridas fora das estações de 

amostragem, no decorrer das deslocações. Para os répteis quelónios (com carapaça) foram também 

prospetadas as massas de água presentes na área de estudo.  

                                                                        

1 LOUREIRO, et al., 2010 
2 Idem 
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AVES  

Para o levantamento das espécies de aves potencialmente ocorrentes na área de estudo, procedeu -se 

à consulta da informação disponível no Altas das Aves Nidificantes em Portugal1. 

Procedeu-se também à realização de trabalhos de campo em que, para determinar o padrão geral de 

ocorrência das espécies na área de estudo foi realizado um transepto pedestre diurno, abrangendo 

todos os biótopos representativos. O transepto foi percorrido a velocidade constante de forma a 

padronizar o método de amostragem. Para cada observação foi anotada a espécie e o biótopo.  A 

inventariação das espécies foi efetuada por observação direta e por identificação de vocalizações.  

MAMÍFEROS  

Para o levantamento das espécies de mamíferos potencialmente ocorrentes na área de estudo, 

procedeu-se à consulta da informação disponível no Relatório Nacional da Diretiva Habitats (2001 -

2006)2, e no Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira3. Para 

verificação da possível existência de abrigos de morcegos na área de estudo, consultou -se ainda o 

Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e 

transporte de energia elétrica e à informação geográfica associada4. 

Devido às suas dimensões, dietas, e suscetibilidade a perturbações de origem antropogénica, os 

carnívoros são frequentemente apontados como espécies-chave nos sistemas naturais. Para o estudo 

da maioria dos carnívoros, existe muitas vezes a necessidade de recorrer a métodos indiretos ou não 

intrusivos, baseados na identificação de indícios de presença, devido principalmente aos seus hábitos 

geralmente esquivos, noturnos, ocorrendo em densidades relativamente baixas. Os ani mais não são 

perturbados e a aplicação de métodos indiretos é menos dispendiosa e de mais fácil execução que a 

dos métodos diretos de inventariação. Os indícios de presença são normalmente constituídos por 

pegadas e por dejetos, reflexo dos hábitos secretivos e atividade maioritariamente noturna dos 

carnívoros. Estes indícios são alvo de uma seleção criteriosa tendo em conta a sua forma geral, 

comprimento e largura no caso das pegadas e tendo em conta, a forma geral, comprimento, diâmetro, 

cheiro e cor em relação aos dejetos. Com exceção dos Lagomorfos, que são relativamente 

conspícuos, todos os outros mamíferos são de observação difícil. A principal metodologia utilizada 

para a inventariação deste grupo faunístico foi a realização de um transepto aproveitan do a rede de 

caminhos e os trilhos existentes.  

Relativamente aos quirópteros, foi realizado o levantamento das espécies e habitats de potencial 

ocorrência de morcegos (alimentação e refúgio) com base na consulta da informação disponível no 

documento Morcegos das Áreas Protegidas5. 

                                                                        

1 EQUIPA ATLAS, 2008 
2 ICNB, SRAM & SRA, 2008 
3 MATHIAS (coord.), 1999 
4 ICNB, 2010 
5 Rainho et al., 1998. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO” 
 

 

 
Pág. III.112 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.132195.03.01.sd 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ZOOCENOSES 

A avaliação da importância das comunidades de vertebrados terrestres da área de estudo baseou -se 

em três critérios: 

1. Avaliação da contribuição da área de estudo para a conservação das espéc ies. Neste âmbito, é 

dada particular importância à presença de espécies com Estatuto de Conservação nacional diferente 

de “Pouco Preocupante”, de distribuição geográfica restrita e incluídas nos Anexos que se seguem:  

 I e II da Convenção de CITES; 

 I e II da Convenção de Bona; 

 II e III da Convenção de Berna; 

 A-I, B-II, B-IV, B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. 

2. Avaliação do valor cinegético das comunidades presentes (Anexo D do Decreto -Lei n.º 49/2005, de 

24 de fevereiro); 

3. Avaliação segundo a sua fenologia. 

1.12.3. Resultados 

1.12.3.1.  Anfíbios 

A lista de espécies de anfíbios que ocorrem na área de estudo encontra-se no Quadro 1 do Anexo VI. 

A mesma inclui as espécies que são dadas como ocorrentes nas quadrículas UTM 10x10 km da área 

de estudo, de acordo com Loureiro, et al. (2010). 

A maioria dos anfíbios concentra-se em zonas com águas doces paradas ou com fraca corrente. 

Apesar das limitações adaptativas, muitos anfíbios vivem quase todo o ciclo de vida  em habitats 

terrestres, regressando aos biótopos aquáticos apenas para se reproduzirem (em zonas pelo menos 

temporariamente alagadas), sendo o período mais comum para esta fase o compreendido entre 

outubro e meados da primavera (podendo, para algumas espécies, começar mais cedo a prolongar-se 

até ao verão). Apesar da área de estudo possuir elevada humidade relativa do ar, aquando da 

amostragem, e de existirem diversos pontos de água com potencialidade para a sua reprodução, a 

intensa perturbação humana que se faz sentir na área de estudo pode diminuir a probabilidade de 

ocorrência de espécies deste grupo nesses pontos de água disponíveis, razão pela qual, durante as 

prospeções de campo, não foram observadas nem escutadas espécies de anfíbios.  
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As nove espécies referenciadas no Quadro 1 do Anexo Anexo VI, consideradas como potenciais na 

área de estudo, pertencem a duas Ordens (Caudata e Anura) e a sete Famílias (Salamandridae, 

Discoglossidae, Pelobatidae, Pelodytidae, Bufonidae, Hylidae e Ranidae). Das nove es pécies, cinco 

encontram-se listadas no Anexo II da Convenção de Berna (espécies da fauna estritamente 

protegidas) – Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii), Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus 

galganoi), Sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes), Rela-comum (Hyla arborea) e Rela-meridional 

(Hyla meridionalis). As restantes espécies estão listadas no Anexo III da Convenção de Berna 

(espécies da fauna protegidas) – Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), Sapinho-

de-verrugas-verdes (Pelodytes sp.), Sapo-comum (Bufo bufo) e Rã-verde (Rana perezi). Das nove 

espécies, uma única espécie, a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), está incluída no 

Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro 

(espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 

especiais de conservação). Essa espécie está incluída no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (espécies animais e vegetais de interesse 

comunitário que exigem uma proteção rigorosa), tal como o Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii), 

Sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes), Rela-comum (Hyla arborea) e Rela-meridional (Hyla 

meridionalis). A Rã-verde (Rana perezi) é a única espécie que pertence ao Anexo B-V do mesmo 

diploma (espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e 

exploração podem ser objeto de medidas de gestão).  

1.12.3.2.  Répteis 

A lista de espécies de répteis que ocorrem na área de estudo encontra-se no Quadro 2 do anexo 

Anexo VI. A mesma inclui as espécies que são dadas como ocorrentes nas quadrículas UTM 10x10  km 

da área de estudo, de acordo com Loureiro, et al. (2010). 

Relativamente aos répteis, a diversidade de nichos ecológicos ocupados é maior que nos anfíbios – de 

quase exclusivamente aquáticos a totalmente terrestres, de fossoriais a arborícolas. Durante as 

prospeções de campo, não foram observadas espécies de répteis.  

Foram referenciadas como de ocorrência potencial sete espécies, (Quadro 2 do Anexo VI) 

pertencentes a três Ordens (Testudines, Sauria e Serpentes) e a quatro Famílias (Emydidae, 

Lacertidae, Colubridae e Viperidae). De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 

das espécies consideradas, uma apresenta estatuto de quase ameaça “Quase Ameaçada” – Lagartixa-

de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus) e uma espécie apresenta o estatuto de ameaça 

“Vulnerável” – Víbora-cornuda (Vipera latastei). Das espécies consideradas como de ocorrência 

potencial, de acordo com a Convenção de Berna, uma é considerada como estritamente protegidas 

(Anexo II) – Víbora-cornuda (Vipera latastei). As restantes espécies estão listadas como protegidas 

(Anexo III). A Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) está incluída no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 

140/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, sendo considerado uma espécie de 

interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa. Por último, a Tartaruga -de-Florida 

(Trachemys scripta), sendo uma espécie exótica introduzida, está listada pela da Convenção de 

Washington CITES (sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem 

Ameaçadas de Extinção) no Anexo B (que inclui espécies cujo comércio deve ser c ontrolado, apesar 
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de não se encontrarem em perigo de extinção, de modo a evitar uma comercialização não compatível 

com a sua sobrevivência). 

1.12.3.3.  Aves 

O estudo da avifauna tem-se revelado indispensável, não só pelo valor do conhecimento do seu papel 

nos ecossistemas, mas também por se ter demonstrado que a monitorização das populações de aves 

pode ser utilizada como indicador da qualidade ambiental e como referência na deteção de 

determinadas alterações sofridas pelo meio. 

A classe das aves apresenta numerosas vantagens relativamente a outros grupos de vertebrados, as 

quais permitem chegar diretamente a aplicações práticas. As manifestações visuais e acústicas da 

maior parte das espécies faz com que estas sejam particularmente acessíveis ao observador e não se 

coloquem grandes problemas de identificação. Durante as prospeções de campo foram confirmadas 

15 (19,2%) das 78 espécies potenciais. Das espécies detetadas, todas são consideradas como 

comuns em Portugal e estão classificadas com um estatuto de conservação de “Pouco Preocupante” 

(LC) (Quadro III.32). 

Quadro III.32 - Espécies de aves confirmadas durante as prospeções de campo 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 
ESTATUTO DE 

CONSERVAÇÃO 

Ardea cinerea Garça-real LC 

Buteo buteo Águia-de-asa-redonda LC 

Columba livia Pombo-das-rochas DD 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC 

Motacilla alba Alvéola-branca LC 

Saxicola torquatus Cartaxo LC 

Sylvia melanocephala 
Toutinegra-de-cabeça-

preta 
LC 

Phylloscopus collybita Felosa-comum LC 

Lanius meridionalis Picanço-real LC 

Corvus corone Gralha-preta LC 

Passer domesticus Pardal LC 

Fringilla coelebs Tentilhão LC 

Carduelis chloris Verdilhão LC 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC 

Emberiza cirlus Escrevedeira LC 
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As espécies confirmadas durante o trabalho de campo são todas diurnas, porém, a não confirmação 

de espécies noturnas não indica que não existam. Muitas vezes de dia é possível detetar algumas 

espécies em poisos, como é o caso do Mocho-galego.  

Para além das espécies observadas, são ainda consideradas como de ocorrência potencial mais 63. 

As 78 espécies consideradas na totalidade distribuem-se por 35 famílias e 13 ordens (Quadro 3 do 

Anexo VI). 

Em termos de estatuto de conservação, refiram-se a Águia-cobreira (Circaetus gallicus), o 

Papa-moscas-cinzento (Muscicapa striata), o Picanço-barreteiro (Lanius senator), e o Corvo (Corvus 

corax) por estarem classificadas com o estatuto de “Quase Ameaçado” (NT).  

Ao nível da proteção e conservação da natureza da União Europeia, verifica -se que de entre as 

espécies referenciadas, oito espécies estão incluídas no Anexo A da Convenção de CITES, sendo 

uma das espécies potenciais considerada em perigo de extinção e em que o comércio destes 

espécimes apenas é permitido em condições excecionais, cinco espécies  estão incluídas no 

Anexo A-II, pelo que, apesar de não se encontrarem em perigo de extinção, o seu comércio deve ser 

controlado de modo a evitar uma comercialização não compatível com a sua sobrevivência e, duas 

espécies estão incluídas no Anexo A-III (compreende todas as espécies autóctones em relação às 

quais se considere necessário impedir ou restringir a sua exploração). De salientar que 20 espécies 

estão classificadas ao abrigo do Anexo II da Convenção de Bona, que representam as espécies 

migradoras com estatuto desfavorável e que exigem acordos internacionais para assegurar a sua 

conservação. A grande maioria das espécies referenciadas (73 das 78 espécies listadas) está 

classificada ao abrigo da Convenção de Berna, sendo 51 consideradas como estritamente protegi das 

(Anexo II) e 22 como protegidas (Anexo III). Relativamente ao Decreto -Lei n.º 140/99 de 24 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro verifica-se a ocorrência de sete espécies que 

constam do Anexo A-I, o que indica que são espécies de aves de interesse comunitário cuja 

conservação requer a designação de zonas de proteção especial e nove do Anexo D que cita quais 

são as espécies cinegéticas. 

1.12.3.4.  Mamíferos 

Durante os trabalhos de campo foi possível confirmar a presença de Coelho -bravo (Oryctolagus 

cuniculus), Lebre (Lepus granatensis), Texugo (Meles meles) e Javali (Sus scrofa). Porque o trabalho 

de campo foi efetuado em janeiro, época de hibernação dos morcegos, não foram efetuadas 

gravações de vocalizações de morcegos. As ocorrências potenciais das espécies de morcegos foram 

obtidas em base bibliográfica1. Porém, as quadrículas de grande dimensão (50x50 km) referidas na 

bibliografia são abrangentes pelo que só existe a ocorrência potencial indicada para o 

Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros). Mais, de acordo com os inquéritos obtidos 

in loco, a presença de insetos nas imediações dos planos de água permite suspeitar a presença de 

morcegos em busca de alimento. 

                                                                        

1 Mathias (coord.), 1999 
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No decorrer do presente trabalho não foram detetados potenciais abrigos de morcegos em zonas 

arborizadas da área em estudo. A área de estudo, constituída, maioritariamente por uma zona aberta 

de matos com zona florestal, não apresenta potencial para a ocorrência de abrigos de morcegos, 

porém é possível que ocorram áreas de alimentação para este grupo. Contudo, é de notar que 

existem, num raio de menos de 30 km a partir da área de estudo, quatro abrigos para morcegos 

catalogados pelo ICNF (2012): o abrigo de importância nacional localizado na proximidade de “Alcáce r 

do Sal” (Reserva Natural do Estuário do Sado – RNES) (cerca de 19 km), o abrigo de importância 

nacional “Grândola I” (cerca de 25 km), e dois abrigos de menor importância para morcegos, 

localizados a cerca de 9 e 15 km (Figura III.52). 

O Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) e o Morcego-pigmeu (Pipistrellus 

pygmaeus) são as únicas espécies potenciais dadas para a área de estudo 1. 

Contudo, várias espécies de quirópteros poderão ocorrer na imediação da área de estudo devido à 

relativa proximidade dos quatro abrigos para morcegos. Assim, o abrigo “Grândola I” é ocupado 

durante a época de criação por Myotis myotis e sem provas de reprodução por Rhinolophus mehelyi, 

Rhinolophus euryale e Miniopterus schreibersii. Entre a época de criação e a de hibernação, e durante 

a época de hibernação, o abrigo é ocupado por indivíduos de diversas espécies: M. schreibersii, M. 

myotis, R. mehelyi e Rhinolophus hipposideros. No período entre a época de hibernação e de criação, 

o mesmo abrigo é ocupado por M. schreibersii, M. myotis e R. hipposideros (Palmeirim & Rodrigues, 

1992; Rodrigues et al., 2003). O abrigo localizado na proximidade do RNES (“Alcácer do Sal”) inclui 

Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhli, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus, 

Barbastella barbastellus, Plecotus austriacus e M. schreibersii2 . 

 

 

                                                                        

1 Mathias et al., 1999; Rodrigues et al., 2010. 
2 Franco, 1996; Neves et al., 2004; Rainho et al., 1998, 2002. 
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Figura III.52 – Localização de abrigos de morcegos relativamente à área de estudo.  
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No Quadro 4 do Anexo VI listam-se todas as espécies consideradas no âmbito deste estudo 

(confirmadas e potenciais). As 39 espécies listadas distribuem-se por seis Ordens (Artiodactila, 

Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia e Carnivora) e por 14 Famílias.  

Em relação ao estatuto de conservação das espécies, segundo a c lassificação do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal, são de salientar:  

• Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e Morcego-de-ferradura-mourisco 

(Rhinolophus mehelyi) – por serem espécies com o estatuto de “Criticamente em Perigo”;  

• Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), Morcego-rato-grande (Myotis 

myotis), Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), Gato-bravo (Felis silvestris) e 

Rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae) – por serem espécies com o estatuto de “Vulnerável” e por 

Rato-de-Cabrera constituir um endemismo ibérico; 

•Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) – por ser uma espécie com o estatuto de “Quase 

Ameaçado”. 

Quanto às Convenções Internacionais ratificadas por Portugal no âmbito da Conservação da Natureza , 

verifica-se que todas as espécies de morcegos são consideradas como espécies cujo estado de 

conservação é desfavorável pela Convenção de Bona (Anexo II). Segundo a Convenção de Berna, 19 

espécies de mamíferos são consideradas como estritamente protegidas  (Anexo II) e 8 como 

protegidas (Anexo III). Segundo o Decreto-Lei n.º 140/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de fevereiro, 8 espécies são de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 

especiais de conservação (Anexo B-II) estando todas elas incluídas no Anexo B-IV, juntamente com 

outras 9 espécies, de interesse comunitário. Duas espécies são ainda de interesse comunitário cuja 

captura ou colheita na natureza e exploração pode ser objeto de medidas de gestão (Anexo B –V). 

Duas espécies estão incluídas no Anexo D que cita quais são as espécies cinegéticas.  

1.12.4. Biótopos e comunidades faunísticas 

1.12.4.1.  Biótopos 

Na área de estudo, o biótopo dominante consiste em floresta, quer autóctone, quer de produção, com 

subcoberto de matos. Ocorrem ainda áreas artificializadas, massas de água e uma área de pastagem.  

Através da caracterização dos biótopos presentes na área de estudo, de dados de distribuição das 

espécies e conhecimentos técnicos adquiridos, é possível caracterizar uma determinada c omunidade 

faunística, que nada mais é do que um conjunto das espécies que vivem num determinado habitat e 

que exploram os seus recursos, estabelecendo relações de interdependência entre si. Estas 

definem-se principalmente com base em critérios relacionados com a vegetação presente, pelo que a 

fauna (vertebrada) está estritamente relacionada com a ocupação do solo.  

Mesmo sabendo e tendo em linha de conta que a fauna vertebrada apresenta uma elevada 

mobilidade, nomeadamente no que diz respeito a aves e mamíferos de médio e grande porte, existe 
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uma tendência para ocupar um determinado habitat e estabelecer relações ecológicas com todas as 

outras espécies que o ocupam. 

Com base nos dados recolhidos no campo, pode-se, na área de estudo, identificar e caracterizar a 

comunidade faunística dos vários biótopos existentes (Figura III.53) e que se elencam: 

• Florestas autóctones 

 Povoamento de sobro com Matos; 

 Povoamento de sobro com Prados; 

• Florestas de produção 

 Eucaliptal e Pinhal com Matos; 

 Eucaliptal e Pinhal com Prados; 

• Matos; 

• Pastagem; 

• Áreas artificializadas (acessos, área construída, pedreira, depósitos, e outras áreas sem 

vegetação); 

• Massas de água. 
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Figura III.53  – Cartografia dos biótopos presentes na área de estudo. 
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1.12.4.2.  Caracterização das comunidades faunísticas 

COMUNIDADE FAUNÍSTICA DAS FLORESTAS AUTÓCTONES 

A comunidade faunística deste tipo de espaço poderá dividir -se em espécies que habitam e exploram 

os recursos de manchas de floresta autóctone e em espécies que habitam e exploram o s recursos de 

matos rasteiros e esparsos onde predomina uma vegetação de porte e cobertura reduzida.  

As comunidades de florestas autóctones revelam-se um meio pouco propício ao desenvolvimento de 

comunidades de anfíbios, dependendo muito da presença de pontos de água à superfície, ou de zonas 

marginais de contacto onde estes ocorram, no caso presente, o caminho de acesso.  

Quanto aos répteis, embora a floresta seja considerada um meio pouco favorável, as espécies 

presentes ocuparão principalmente o mato rasteiro. Assim, é provável encontrar espécies, neste último 

tipo de biótopo, como a Lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus), a 

Lagartixa-do-mato (Psamodromus algirus) e a Cobra-rateira (Malpolon mospessulanus). 

É na comunidade das aves que as diferenças referentes ao tipo de espaço florestal são mais notórias, 

seja pela maior ou menor variabilidade da composição e da estrutura do sub -bosque, seja pela 

densidade de cobertura e do porte das árvores, assim como da maior ou menor descontinuidade do 

espaço florestal. 

Nas zonas florestais da área de estudo (e da área envolvente que é semelhante) poderemos ter como 

espécies características a Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), o Pica-pau-malhado-grande 

(Dendrocopos major), o Gaio (Garrulus glandarius), a Toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapilla), o 

Pisco-de-peito-ruivo (Erythacus rubecula), a Estrelinha-real (Regulus ignicapilla), o Chapim-rabilongo 

(Aegythalus caudatus), o Chapim-de-poupa (Parus cristatus), a Trepadeira-azul (Sitta europaea), a 

Trepadeira-comum (Certhia brachydactyla), a Felosa-comum (Phyloscopus collybita) e o Tentilhão 

(Fringilla coelebs). A riqueza específica em diversidade e valor conservacionista no subcoberto de 

matos assumem um valor intermédio entre as comunidades adjacentes (espaços florestais e áreas 

artificializadas), que varia consoante o grau de cobertura e desenvolvimento dos mesmos. Apesar da 

presença na área de estudo de uma atividade de extração de inertes, as espécies de aves mais 

relevantes e suscetíveis de se encontrar neste biótopo, são a Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia 

melanocephala), o Rouxinol-comum (Luscinia megarhynchos), o Pintassilgo (Carduelis carduelis) e o 

Pintarroxo (Carduelis cannabina). Também se destaca, mas pelo seu valor conservacionista, a 

Águia-cobreira (Circaetus gallicus). 

Ao nível da comunidade de mamíferos, as espécies presentes são essencialmente de caráter 

ubiquista, destacando-se a função de refúgio que este meio apresenta para as mesmas. São 

características as espécies como o Musaranho-de-dentes-brancos (Crossidura russula), o 

Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), a Raposa (Vulpes vulpes), o Texugo (Meles meles) e o Javali 

(Sus scrofa). O subcoberto de matos assume importância pela sua tranquilidade e como local de 

refúgio e abrigo onde ocorrerão as mesmas espécies que no biótopo de florestas autóctones.  
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COMUNIDADE FAUNÍSTICA DAS FLORESTAS DE PRODUÇÃO 

A comunidade faunística deste tipo de espaço poderá dividir -se em espécies que habitam e exploram 

os recursos de manchas de floresta de produção, como nas zonas com pinheiros e eucaliptos, e em 

espécies que habitam e exploram os recursos de matos rasteiros e esparsos onde predomina uma 

vegetação de porte e cobertura reduzida. 

As comunidades de florestas de produção revelam-se um meio pouco propício ao desenvolvimento de 

comunidades de anfíbios, dependendo muito da presença de pontos de água à superfície, ou de zonas 

marginais de contacto onde estes ocorram.  

No caso das comunidades de répteis, embora a floresta seja considerada um meio pouco fa vorável, as 

espécies presentes ocuparão principalmente o mato rasteiro. Assim, é provável encontrar espécies, 

neste último tipo de biótopo, como a Lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus), a 

Lagartixa–do-mato (Psamodromus algirus) e a Cobra-rateira (Malpolon mospessulanus). 

Embora nas zonas florestais de produção podemos ter como espécies características grande parte 

daquelas presentes no biótopo das florestas autóctones, algumas espécies, como o Chapim -azul 

(Parus caeruleus), serão quase inexistentes nas matas de pinhal e eucaliptal. Assim, as espécies 

caracteristicas do biótopo de florestas de produção serão: a Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), o 

Pica-pau-malhado-grande (Dendrocopos major), o Gaio (Garrulus glandarius), a Toutinegra-de-barrete 

(Sylvia atricapilla), o Pisco-de-peito-ruivo (Erythacus rubecula), a Estrelinha-real (Regulus ignicapilla), 

o Chapim-rabilongo (Aegythalus caudatus), o Chapim-de-poupa (Parus cristatus), a Trepadeira-azul 

(Sitta europaea), a Trepadeira-comum (Certhia brachydactyla) e o Tentilhão (Fringilla coelebs). Tal 

como observado no biótopo das florestes autóctones, a riqueza específica e o valor conservacionista 

do subcoberto de matos assume variam consoante o grau de cobertura e desenvolvimento dos 

mesmos. As espécies de aves mais relevantes e suscetíveis de se encontrar neste biótopo, são a 

Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala), o Rouxinol-comum (Luscinia megarhynchos), o 

Pintassilgo (Carduelis carduelis) e o Pintarroxo (Carduelis cannabina). 

Ao nível da comunidade de mamíferos, as espécies presentes são essencialmente de caráter 

ubiquista, destacando-se a função de refúgio que este meio apresenta para as mesmas. São 

características as espécies como o Musaranho-de-dentes-brancos (Crossidura russula), o Rato-do-

campo (Apodemus sylvaticus), a Raposa (Vulpes vulpes), o Texugo (Meles meles) e o Javali (Sus 

scrofa). O subcoberto de matos assume importância pela sua tranquilidade e como local de refúgio e 

abrigo onde ocorrerão as mesmos espécies do que no biótopo de florestas autóctones. 

COMUNIDADE FAUNÍSTICA DOS MATOS 

O biótopo de matos localiza-se, predominantemente, ao longo do acesso à área da pedreira e numa 

pequena mancha na zona mais a Este da área de estudo. 

Neste tipo de comunidades serão menos fequentes as espécies de anfíbios, contudo algumas 

espécies deste grupo poderão ocorrer nas zonas dos acessos. Já no caso dos répteis, estes 

encontram-se habitualmente bem representados neste tipo de biótopo, sendo esta a comunidade onde 
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este grupo poderá estar melhor representado, em consequência das boas condições ecológicas. Neste 

tipo de biótopo é provável encontrar espécies características como a Lagartixa -de-dedos-denteados 

(Acanthodactylus erythrurus), a Lagartixa ibérica (Podarcis hispanica), a Lagartixa–do-mato 

(Psamodromus algirus), a Cobra-rateira (Malpolon mospessulanus) e a Vibora-cornuda (Vipera 

latastei).  

Ao nível das aves, a riqueza específica em diversidade e valor conservacionista nos matagais assume 

um valor intermédio entre as comunidades adjacentes, variando consoante o grau de cobertura e 

desenvolvimento dos mesmos. Das espécies de aves mais relevantes, suscetíveis de se encontrar 

neste biótopo, destacam-se, pela sua abundância, a Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia 

melanocephala), o Rouxinol-comum (Luscinia megarhynchos) e o Pintarroxo (Carduelis cannabina). 

Também destacadas, mas pelo seu valor conservacionista temos a Águia-cobreira (Circaetus gallicus). 

Apesar da proximidade de uma área com atividade humana, os matagais assumem, para os 

mamíferos, importância pelos seus locais de refúgio e abrigo. São características as espécies como o 

Musaranho-de-dentes-brancos (Crossidura russula), o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), o 

Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), a Raposa (Vulpes vulpes) e o Javali (Sus scrofa). 

COMUNIDADE FAUNÍSTICA DOS PASTOS 

A comunidade faunística deste tipo de espaço inclui espécies que habitam e exploram os recursos de 

pastagem com vegetação berbácea rasteira, com manchas de caniçal.  

Este biótopo revela-se um meio pouco propício ao desenvolvimento de comunidades de anfíbios, pela 

ausência de pontos de água à superfície ou de zonas marginais de contacto onde estes ocorram.  

Quanto aos répteis, embora também sendo um meio pouco favorável, é provável encontrar espécies 

características como a Lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus), a Lagartixa–do-

mato (Psamodromus algirus) e a Cobra-rateira (Malpolon mospessulanus). 

Nas zonas de pastagem da área de estudo poderemos observar avifauna característica como: o 

Cartaxo (Saxicola torquatus), o Pintassilgo (Carduelis carduelis), o Verdilhão (Carduelis chloris), o 

Tentilhão (Fringilla coelebs), o Bico-de-lacre (Estrilda astrild), entre outros. 

Ao nível da comunidade de mamíferos as espécies presentes são essencialmente de caráter ubiquista. 

São características as espécies como o Musaranho-de-dentes-brancos (Crossidura russula) e o Rato-

do-campo (Apodemus sylvaticus). 

COMUNIDADE FAUNÍSTICA DOS AMBIENTES ARTIFICIALIZADOS – ACESSOS, ÁREA CONSTRUÍDA, PEDREIRA, 

DEPÓSITOS, E OUTRAS ÁREAS SEM VEGETAÇÃO 

Nestes locais é possível encontrar comunidades faunísticas cuja principal característica é a sua 

adaptação à presença humana. As estruturas habitacionais, a pedreira e as suas áreas de extraç ão e 

depósitos e as vias de comunicação, permitem também a presença de comunidades constituídas por 

espécies caracteristicas desses meios não naturais (Figura III.54). 
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Figura III.54  – Aspeto de zona artificializada (Pedreira, área construída, depósitos, e outras áreas sem 

vegetação). 

Pela sua aridez, os ambientes artificializados são um habitat pouco favorável à ocorrência de anfíbios 

e a sua ocorrência depende muito da presença de cavidades que por serem locais de elevado teor em 

humidade, oferecem condições de sobrevivência para algumas espécies, nomeadamente: a 

Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), o Sapo-comum (Bufo bufo), a Rela (Hyla 

arborea) e a Rela-meridional (Hyla meridionalis). Mais, é de indicar que na área de estudo existe um 

caminho de acesso, área com habitat potencial importante para este grupo, principalmente na época 

de reprodução. 

Contrariamente aos anfíbios, nestas áreas é possível a ocorrência, nas áreas arenosas da pedreira e 

áreas que apresentam condições potenciais para a presença de répteis (para refúgio e em dias de sol 

para termorregular), de répteis como a Lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus), a 

Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) e a Lagartixa–do-mato (Psamodromus algirus). 

Quanto à comunidade das aves, é possível que se observem, nomedamente de passagem, algumas 

das espécies mais comuns das áreas envolventes, por exemplo: a Andorinha-dos-beiras (Delichon 

urbicum), o Abelharuco (Merops apiaster), o Verdilhão (Carduelis chloris), o Pintassilgo (Carduelis 

carduelis), a Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala), o Pardal (Passer domesticus), a 

Escravadeira (Emberiza cirlus), o Pombo-das-rochas (Columba livia), a Gralha-preta (Corvus corone), 

mas também incluindo algumas espécies sensíveis, a Águia-cobreira (Circaetus gallicus). 

Relativamente às comunidades de mamíferos, as áreas artificializadas não assumem especial 

importância para este grupo, porém, devido à presença de insetos, cujo ciclo de vida esteja 

relacionado com as massas de água, é possível que este biótopo represente um local de alimentação 

para os Quirópteros. 
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COMUNIDADE FAUNÍSTICA DOS AMBIENTES ARTIFICIALIZADOS – MASSAS DE ÁGUA 

As zonas de massas de água também permitem a presença de comunidades constituídas por espécies 

caracteristicas desses meios não naturais (Figura III.55). 

 

Figura III.55  – Aspeto de zona de Massas de água. 

As massas de água são importantes para este grupo, principalmente na época de reprodução. 

Contudo, as bacias de decantação do sistema de tratamento, cuja água apresenta muitas particúlas 

finas em suspensão, podendo não apresentar condições adequadas para algumas espécies de 

anfíbios. Assim, as massas de água oferecem condições de sobrevivência para algumas espécies, 

nomeadamente: a Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), o Sapo-comum (Bufo 

bufo), a Rela (Hyla arborea) e a Rela-meridional (Hyla meridionalis). 

Na área das massas de água é possível a ocorrência de répteis como a Lagartixa -de-dedos-denteados 

(Acanthodactylus erythrurus), a Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), a Lagartixa–do-mato 

(Psamodromus algirus) e a Cobra-de-água-viperina (Natrix maura). As massas de água artificializadas 

poderão representar locais favoraveis à Tartaruga-da-Florida (Trachemys scripta), com menos 

exigências de habitat do que as espécies nativas. 

Quanto à comunidade das aves, é possível que se observem, nomedamente de passagem, algumas 

das espécies mais comuns das áreas envolventes, por exemplo: a Andorinha-dos-beiras (Delichon 

urbicum), mas também incluindo algumas espécies cuja este biótopo representa um habitat 

preferencial, tal como para a Garça-real (Ardea cinerea) e nos taludes que delimitam as massa de 

água, a Alvéola-branca (Motacilla alba). 

Relativamente às comunidades de mamíferos, as áreas artif icializadas não assumem especial 

importância para este grupo, porém, devido à presença de massas de água e aos insetos, cujo ciclo 
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de vida esteja relacionado com as mesmas, é possível que este biótopo represente um local de 

alimentação para os Quirópteros. 

1.12.5. Avaliação global 

Do total de espécies faunísticas consideradas (confirmadas e potenciais) para a área em estudo, 

segundo a legislação nacional e internacional, algumas apresentam interesse conservacionista. No 

entanto, das espécies observadas durante os levantamentos de campo, nenhuma apresenta estatuto 

de ameaça ou ocorre exclusivamente na área de estudo ou na sua envolvente.  

Destaque apenas para o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) por ter sido observado durante as 

prospeções de campo e estar classificado com o estatuto de espécie “Quase Ameaçada”.  

1.13. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

1.13.1. Introdução e metodologia 

A área de estudo do descritor Património Arqueológico e Arquitetónico (AE) é o conjunto territorial 

formado pela área de incidência (AI) do Projeto e por uma zona envolvente (ZE). A AI direta (AId) 

corresponde à área de Projeto, e a AI indireta (AIi) corresponde a uma faixa circundante da AId de 

50 m. A ZE é uma faixa envolvente da AI até cerca de 1000 m. 

Para a caracterização do Património Arqueológico e Arquitetónico executou-se: a) uma pesquisa 

documental das pré-existências patrimoniais registadas num conjunto variado de fontes de informação, 

consideradas relevantes para a caracterização deste descritor, na AI e na ZE do projeto, 

nomeadamente, bibliografia especializada, cartografia militar e geológica, bases de dados de 

organismos públicos e da autarquia local, instrumentos de planeamento; b) uma prospeção sistemática 

da AI do Projeto. 

Como âmbito de caracterização do descritor Património cons ideraram-se achados (isolados ou 

dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, topográficos 

ou de outro tipo -, de natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica, independentemente do seu 

estatuto de proteção ou valor cultural. Estes dados são denominados, de forma abreviada, como 

ocorrências. As ocorrências identificadas na AI foram alvo de reconhecimento no âmbito do Trabalho 

de Campo. 

As ocorrências localizadas na ZE do Projeto têm como finalidade caracteriza r o património cultural e o 

potencial arqueológico da AI, não sendo sujeitas a reconhecimento.  

A metodologia seguida teve como guia a Circular do Instituto Português de Arqueologia de 10 de 

setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental”. 
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1.13.2. Pesquisa documental 

No âmbito do trabalho realizou-se uma pesquisa documental prévia de modo a tomar conhecimento do 

potencial cultural da AI e dotar o trabalho de campo com cartografia atualizada em  relação ao 

património pré-existente. 

De modo a evidenciar o potencial arqueológico da região, a pesquisa documental abrangeu a área 

envolvente até cerca de 1000 m de distância.  

As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia arqueológica, o Plano Diretor Municipal de 

Grândola (PDM), as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, 

nomeadamente a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e do Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana (IHRU), a cartografia geológica (CGP) e militar (CMP), instituições com trabalhos 

realizados dentro da área do Projeto e a Câmara Municipal.  

Na AE não se encontram referenciados imóveis classificados ou em vias de classificação.  

O PDM de Grândola não assinala ocorrências na AE. 

A base de dados Endovélico da DGPC também não assinala ocorrências na AE do Projeto.  

Solicitaram-se informações à Câmara Municipal de Grândola, não se tendo obtido resposta até à 

presente data. 

Não se identificaram ocorrências de natureza arqueológica na AI.  

Em síntese, nesta fase de definição da situação atual da área de estudo não se identificaram 

ocorrências de interesse cultural. 

No Quadro III.33 apresenta-se um resumo das fontes documentais consultadas no âmbito da pesquisa 

documental. 

Quadro III.33- Síntese da pesquisa documental 

FONTES DE INFORMAÇÃO RESULTADOS 

Lista de imóveis 

classificados (DGPC) 
Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 

Bases de dados de sítios 

arqueológicos (DGPC) 
Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 

Inventário do Património 

Arquitetónico (IHRU) 
Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 

Instrumentos de 

planeamento 

Plano Diretor Municipal: Não contempla ocorrências de interesse cultural na 

AE. 
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FONTES DE INFORMAÇÃO RESULTADOS 

Cartografia 

Carta Geológica de Portugal (CGP): não contempla ocorrências de interesse 

cultural na AE. 

Carta Militar de Portugal (CMP): não contempla ocorrências de interesse 

cultural na AE. 

Bibliografia  Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 

Contactos com instituições  

e investigadores  

Consultou-se a base de dados com sítios geo-referenciados nos Serviços 

Centrais do IGESPAR Lisboa, tendo sido informado não serem conhecidos 

sítios arqueológicos na AE. 

Foi enviado pedido de informações à Câmara Municipal de Grândola, não se 

tendo obtido resposta até à presente data. 

Não sendo conhecidos vestígios arqueológicos na AE, será de referir a considerável quantidade de 

sítios arqueológicos, de elevado valor cultural e científico, conhecidos na envolvente da povoaç ão de 

Melides, a cerca de 4 km para sul da AI do Projeto, nomeadamente, o Acampamento Mesolítico de 

Santa Marinha, a Gruta da Cerca do Zambujal, a Gruta de Lagar/Melides e a Gruta do Lagar, com 

ocupação do Neolítico, a Anta de Melides, do Neo-Calcolítico, e o machado de talão e dupla azelha de 

Caveira, um achado isolado da Idade do Bronze. 

1.13.3. Trabalho de campo 

O trabalho de campo decorreu em 22 de janeiro de 2013, tendo como objetivo a prospeção sistemática 

da AI do Projeto. Como base de trabalho foi utilizada cartografia do projeto à escala 1: 25 000 e 

fotografia aérea, adequadas ao desenvolvimento da pesquisa de campo.  

Os trabalhos de campo foram realizados por dois prospetores e condições climáticas foram adequadas 

aos objetivos da pesquisa. 

Nesta fase dos trabalhos não se identificou património cultural na AI. Contudo, não se deve excluir a 

possibilidade de existirem vestígios de interesse arqueológico ocultos no solo.  

1.13.4. Caracterização da atual ocupação do solo 

A AI situa-se em terreno de ondulação suave virada a sul possuindo cotas altimétricas na ordem dos 

76 m a 88 m. 

Presentemente a visibilidade do solo na AI é maioritariamente nula para a deteção de artefactos na 

superfície do solo e para deteção de estruturas. 

O solo é composto por areias finas não se observando qualquer elemento pétreo à superfície. Todavia, 

nas zonas em exploração é visível cascalho de pequena dimensão misturado com as areias, não 

sendo visível nas cortas existentes um nível correspondente a cascalheira.  
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A AI encontra-se maioritariamente ocupada pela atual exploração da pedreira “Água Nova de Baixo” 

(Zona A), localizando-se no extremo norte uma reduzida área ocupada pelas instalações anexas da 

pedreira (escritórios, oficinas e outras) e por depósito de materiais. Na faixa que se prolong a para sul 

encontra-se a atual frente de extração. Estando esta zona alterada pela extração de areias não 

oferece interesse arqueológico. 

A ampliação da pedreira localiza-se numa parcela de terreno, a sudeste (Zona B), ocupada por 

eucaliptal com alguns pinheiros misturados. Aqui o solo está coberto por densa manta morta e 

pinheiros abatidos em data recente, com coberto herbáceo baixo e coberto arbustivo disperso. A 

observação do solo apenas é possível em pequenas clareiras dispersas.  

Ainda dentro da zona de ampliação da pedreira, consequentemente da AI, encontra-se uma estreita 

faixa de terreno que partindo do extremo sudoeste se prolonga para Sul (Zona C). Esta área é 

ocupada por eucaliptal com pinheiros misturados, sendo a visibilidade do solo inviabilizad a por denso 

e alto coberto herbáceo e arbustivo (principalmente tojo), sendo a progressão no terreno muito difícil. 

A maioria dos terrenos a Sul encontram-se fora da AI, contudo, por se encontrarem ainda dentro da 

propriedade e serem os mais próximos da Ribeira das Fontainhas optou-se pela prospeção destes. 

O trabalho de campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno e de 

visibilidade do solo para a deteção de estruturas e materiais arqueológicos, apresentado na Figura 

III.56 e no Quadro III.34. 
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Figura III.56  - Zonamento (visibilidade do solo) da Área de Incidência sobre fotografia aérea.  
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Quadro III.34- Zonamento da prospeção arqueológica. 

ZONA 
VE 
VA 

CARACTERIZAÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO 

A 
N 

N 

Zona de exploração, de instalações e de depósito de materiais, sem interesse 

arqueológico. 

 01       02 

B 
M 

R-N 

Área de eucaliptal com alguns pinheiros misturados. O solo encontra -se coberto por 

densa manta morta e pinheiros abatidos, com coberto herbáceo baixo e coberto 

arbustivo disperso. A observação do solo apenas é possível em pequenas clareiras 

dispersas. 

 03 

C 
N 

N 

Área de eucaliptal com pinheiros misturados. O solo encontra-se coberto por denso e 

alto coberto herbáceo e arbustivo (principalmente tojo), sendo a progressão no terreno 

muito difícil. 

 04 

Zona: Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação atual e/ou visibilidade, com dimensão significativa à escala 
cartográfica utilizada. 
Parâmetros 
VE = visibilidade para deteção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade para deteção de artefactos, ao nível do solo 
(elementos móveis). 
Graus de visibilidade 
Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou 
quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% 
da superfície do solo; Reduzido = a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do solo; Nulo = 
zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa 
impedindo, desta forma, a progressão e a visualização do solo na totalidade da área considerada; Div = diversos graus de visibilidade. 
Caracterização: Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico. 
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1.14. PAISAGEM 

1.14.1. Introdução 

A Paisagem, tal como definida na Convenção Europeia da Paisagem1, designa uma parte do território, 

tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores 

naturais e humanos,2 manifestando-se de diferentes formas na construção do território. 

Nesse sentido, a caraterização e avaliação paisagística, de um determinada local deve ser 

acompanhada pela avaliação dos seus vários componentes, que se podem agrupar em:  

 Biofísicos/Ecológicos: dos quais é habitual salientar a geologia/litologia, o t ipo de solos, o 

relevo / geomorfologia, as caraterísticas da rede hidrográfica e o coberto vegetal;  

 Antrópicos: incluem toda a ação humana sobre a Paisagem, seja ela de natureza social, 

cultural ou económica (incluindo, por isso mesmo, as transformações de natureza agrícola e 

florestal), resumindo-se essa ação no fator Ocupação do Solo; 

 Estéticos e percecionais/emocionais: que se prendem com o “resultado”, em termos estéticos, 

da combinação de todos os fatores (tendo em consideração que as mesmas carateríst icas 

podem combinar-se de diversas maneiras), e com a forma como esse “resultado” é 

percecionado/apreendido pelos observadores potenciais.  

Dessas três ordens de fatores, destacam-se os últimos como os mais subjetivos e consequentemente, 

mais difíceis de proceder uma quantificação. Nesse sentido, a análise efetuada, pretendeu de um 

modo sintético e objetivo, abranger a avaliação estrutural e estética da Paisagem e a avaliação das 

suas condições de observação tendo como principal enfoque os principais recetores sensíveis na área 

em estudo, a qual abrange a área a licenciar da pedreira “Água Nova de Baixo” e envolvente próxima 

(num raio de cerca de 2500 m). Sendo essa caraterização fundamental para a definição de estratégias 

de intervenção, quer ao nível do planeamento da exploração, quer ao nível da recuperação 

paisagística. 

1.14.2. Metodologia 

Para a caraterização da paisagem estabeleceu-se um conjunto de critérios de valoração objetivos, 

imediatamente percetíveis e que menos induzissem a interpretações diversas e sub jetivas. 

Procurou-se estabelecer um conjunto de relações entre os aspetos visuais e cénicos da paisagem e o 

funcionamento da estrutura que lhe está subjacente e que lhe é indissociável, tornando -os, o mais 

possível, independentes da sensibilidade pessoal de cada observador. Prevê-se, desse modo, tornar 

                                                                        

1 Assinada por Portugal a 20 de outubro de 2000. 
2 Decreto-lei nº4/2005, de 14 de fevereiro 
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mais viável o estabelecimento dessas mesmas relações bem como das conjeturas que delas 

advenham. 

A metodologia escolhida para o estudo da paisagem baseou-se na definição e posterior avaliação de 

Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP), tendo por base a sua estrutura biofísica, a localização 

geográfica e oportunidades de uso/exploração. Estas podem são caraterizadas através de métodos 

quantitativos, de cruzamento de múltiplas variáveis, mas implicam também uma aferição do seu 

caráter, associado às caraterísticas culturais. 

Este método apresenta grande utilidade prática dado que a “definição de unidades territoriais que 

concretizam e exprimem a caracterização do sistema biofísico (...) baseia -se geralmente em critérios 

de homogeneidade relativa a um conjunto de componentes significativos (...).” 1 

Nesse sentido, numa primeira fase procedeu-se a um trabalho de recolha e tratamento de informação 

através da consulta e análise da cartografia disponível (cartas militares,  ortofotomapas e fotografias 

aéreas, cartas de solos e de ocupação do solos), bem como recolha de bibliografia da região em 

estudo, posteriormente, complementada com trabalho de campo.  

Após a análise, é então quantificada a sensibilidade da paisagem a potenciais alterações, assentando 

nos conceitos de qualidade e fragilidade visual. 

A confrontação entre a sensibilidade paisagística e as caraterísticas visuais da área em estudo permite  

avaliar os potenciais impactes paisagísticos resultantes da atividade ex trativa, para que, no final, se 

possam estabelecer medidas de minimização adequadas. 

1.14.3. Breve caraterização paisagística da região 

A pedreira “Água Nova de Baixo” localiza-se no distrito de Setúbal, na sub-região do litoral alentejano, 

concelho de Grândola, freguesia de Melides. Esta região carateriza-se em termos geológicos por 

apresentar um substrato arenoso, onde se desenvolvem extensas áreas de pinhal (pinheiro bravo e 

manso) e montado (sobreiro e azinheira). 

Essa unidade regional desenvolve-se desde a costa litoral, sofrendo os processos naturais 

decorrentes de alterações biofísicas, refletindo-se sobretudo ao nível do coberto vegetal que evolui 

com a consolidação da estrutura dunar e de acordo com a disponibilidade hídrica, à medida que se vai 

deslocando para o interior. 

Apesar de se verificarem caraterísticas de litoralidade acentuadas, a atual ocupação do território 

revela caraterísticas típicas da região alentejana, como são, a vastidão dos municípios, a estrutura de 

propriedade (montes) e relações económicas que ainda persistem, bem como as caraterísticas 

biofísicas de grande parte do concelho.  

                                                                        

1 Abreu, 1989 
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Do ponto de vista climático o concelho de Grândola é composto por duas grandes regiões, a litoral e o 

interior. Quanto às caraterísticas geológicas, paisagísticas e de ocupação do solo são identificáveis 

três grandes unidades geomorfológicas – a Bacia do Sado, a Serra de Grândola e a Faixa Litoral. 

Essas distinguem-se, sobretudo, pelo ambiente físico e paisagístico criado pelo relevo, clima e coberto 

vegetal inerente a cada uma delas1. 

Na Bacia do Sado predominam os montados de sobro e os sistemas culturais arvenses extensivos e 

do regadio associado à cultura do arroz. Esta unidade apresenta atualmente a maior rarefação 

populacional, bem como a menor taxa de urbanização. 

A Serra de Grândola carateriza-se pela presença dos montados associados à atividade pecuária.  

Na Faixa Litoral, verifica-se o predomínio da ocupação florestal onde predominam extensas áreas de 

pinhal, pontuado por terrenos agrícolas de pequena expressão nas margens de lagos e linhas de água 

principais. 

Segundo o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-A), a área em estudo 

insere-se na unidade territorial denominada por “Transição Litoral/Interior” 2, correspondendo em 

termos paisagísticos, ao grupo de Unidade de Paisagem Q, especificamente, Unidade de Paisagem 

Oeste “Pinhais do Alentejo Litoral” (UP 95).1 

1.14.4. Caraterização da paisagem local 

A área em estudo integra-se numa paisagem de relevo aplanado, sem pontos notáveis ou 

estruturantes que a caraterizem em termos geomorfológicos. No entanto, é possível destacar a 

presença de uma importante linha de água, designada por ribeira das Fontainhas, que atravessa o 

quadrante Sul da área em estudo, afastada aproximadamente 1 km da pedreira “Água Nova do 

Montinho”, seguindo o sentido este-oeste e desaguando, cerca de 5 km, no oceano Atlântico. 

Esta paisagem apresenta um caráter tipicamente rural onde predominam os espaços florestais, 

nomeadamente, de pinhal e montado, bem como áreas agrícolas que se desenvolvem sobretudo ao 

longo das margens dos cursos de água.  

Os povoamentos urbanos são concentrados, não se verificando, de um modo geral, a dispersão do 

edificado. O núcleo urbano com maior importância mais próximo da área do projeto é Melides,  

localizando-se a cerca de 4 500 metros para sul. Na área em estudo, identificou-se apenas um 

pequeno aglomerado urbano, denominado Fontainhas, onde se concentram algumas habitações, um 

restaurante e um pavilhão industrial, localizado a mais de 2 500 metros da pedreira. 

No que diz respeito à ocupação agrícola, desenvolve-se sobretudo ao longo das margens dos cursos 

de água, tirando partido da disponibilidade de água e da qualidade dos solos. Surgem então faixas 

                                                                        

1 Abreu et al, 2004. 
2 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010. 
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ocupadas por pastos e culturas de regadio, que contrastam em termos cromáticos e texturais com as 

manchas florestais na envolvente. 

No que diz respeito à ocupação em termos de coberto vegetal predominam, na área em estudo, o 

pinhal manso em associação por vezes com eucalipto, ocorrendo também áreas ocupadas com 

montado de sobro e azinho. O coberto arbustivo é pouco expressivo, dominado por espécies tais como 

os sargaços (Hallimium calycinum e Hallimium halimifolium) e as giestas (Cytisus grandiflorus) (Figura 

III.57 e Figura III.58). 

 

Figura III.57 –  Acesso no limite norte da área de projeto onde se observa o predomínio do montado.  

 

Figura III.58 – Espaço florestal com predomínio do pinhal manso e matos rasteiros, a oeste da área de 

Projeto. 

                                                                                                                                                                                

1 Idem. 
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A área de Projeto insere-se num espaço aplanado, em grande parte já afetado pela indústria extrativa, 

sendo que a área não intervencionada está atualmente ocupada por espaços florestais 

(predominantemente, pinhal, eucaliptal e matos rasteiros pouco densos).  

O facto de ser uma área plana, sem pontos marcadamente elevados que permitam a fluidez de 

visibilidades, associada ao maciço arbóreo que envolve e bloqueia o acesso visual a partir da 

envolvente, torna a área de projeto bastante confinada em termos visuais. (Figura III.59). 

 

Figura III.59  –  Espaço florestal com predomínio do eucaliptal na envolvente a Oeste da pedreira. 

1.14.5. Análise biofísica da paisagem 

No que se refere à estrutura da paisagem na área em estudo, foi efetuada uma análise mais 

aprofundada no que se refere à fisiografia (hipsometria, declives e orientação de encostas) e à 

ocupação atual do solo, com vista à diferenciação das UHP, permitindo desse modo, uma maior 

homogeneidade nas suas caraterísticas visuais e uma análise mais correta das incidências locais. 

Saliente-se, no entanto, que essa homogeneidade é relativa, em função da escala de trabalho utilizada 

(1:25 000). 

HIPSOMETRIA 

O conhecimento das variações altimétricas de um território é fundamental para a perceção das for mas 

de relevo e do caráter cénico da Paisagem, constituindo um passo importante para a definição de 

unidades homogéneas de paisagem. Para o presente estudo recorreu-se ao ArcGIS para construção 

do Modelo Tridimensional do Terreno sobre o qual se representou a hipsometria (Figura III.60) que 

permitiu concluir que toda a área cartografada apresenta uma reduzida variação de cotas altimétricas, 

na ordem dos 100 m (entre os 50 m e os 150 m de altitude), sendo que, as classes hipsométricas 

predominantes, em mais de 90% da área em estudo, localizam-se entre os 50 e os 125 m, 
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confirmando-se a presença de uma paisagem aplanada, sem pontos fisiográficos notáveis que se 

diferenciem. 

DECLIVES 

O estudo dos declives, para além de permitir a leitura da topografia preexistente, permite ainda a 

caraterização e definição objetiva das aptidões e tipos de usos apropriados e possíveis num 

determinado espaço, dado que os declives podem condicionar diretamente a ocupação do solo. A 

escolha das classes de declives (Figura III.61) esteve relacionada com 3 fatores: relevo presente na 

área de estudo, escala de trabalho utilizada (1:25 000) e objetivos do presente Estudo. 

Quadro III.35- Classes de Declives 

Classe de 
Declives 

Classificação 
Geral 

Principais caraterísticas 

0-2 % 
DECLIVES 

APLANADOS 
Espaço plano, sem restrições e com aptidão para diferentes usos.  

2-8 % 
DECLIVES 

SUAVES  

Espaço sem restrições e com aptidão para diferentes usos. Os declives 

superiores a 5% apresentam algumas restrições à implantação de usos 

que impliquem alterações morfológicas significativas ou consideráveis 

movimentações de terra. 

8-16% 
DECLIVES 

MODERADOS 

Moderados a elevados riscos de erosão, determinando limitações à 

construção. Severas limitações à construção para declives superiores a 

12%. 

16-25% 
DECLIVES 

ACENTUADOS 

Riscos de erosão elevados e severas limitações para todo o tipo de 

construções. Agricultura viável em socalcos. Percursos pedonais 

admissíveis apenas segundo as curvas de nível. 

>25% 

DECLIVES 

MUITO 

ACENTUADOS 

Riscos de erosão muito elevados que impõem restrições muito severas 

para todos os usos, incluindo os agrícolas e florestais. Poderá apresentar 

problemas graves de estabilidade e segurança. 

 

A análise da Carta de Declives permitiu verificar que os declives alternam entre os aplanados (<2%) e 

os muito acentuados (>25%), no entanto, em mais de 80% da área em estudo, os declives variam 

entre o aplanado e o suave (Figura III.61).  
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ORIENTAÇÃO DE ENCOSTAS 

A orientação de encostas constitui um dado fisiográfico relevante, uma vez que permite definir áreas 

de maior ou menor conforto climático e, consequentemente, estabelecer áreas de maior ou menor 

aptidão para diferentes tipos de uso. No âmbito do presente estudo, a orientação de encostas 

apresenta ainda uma importância acrescida uma vez que a luminosidade que uma encosta recebe tem 

influência direta na sua visibilidade.  

A Carta de Orientação de Encostas elaborada (Figura III.62) considerou 4 classes: Sem Orientação 

Dominante (zonas planas ou aplanadas), Encostas temperadas e medianamente iluminadas 

(orientadas a este e sudeste), Encostas Quentes (orientadas a sul, sudoeste e oeste),  e Encostas 

Frias (orientadas a norte, nordeste e noroeste).  

A análise da referida carta permite concluir que a área em estudo apresenta um predomínio de áreas 

sem orientação dominante, devido mais uma vez, às suas caraterísticas aplanadas. No entanto, são  

também frequentes, praticamente na mesma proporção, as encostas quentes e muito iluminadas e as 

encostas frias e pouco iluminadas. 
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Figura III.60 – Carta de hipsometria. 
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Figura III.61  – Carta de Declives. 
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Figura III.62  – Carta de orientação de encostas. 
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1.14.6. Qualidade visual 

A Qualidade Visual da paisagem pretende quantificar os aspetos estéticos da paisagem, como sejam a 

grandeza, a ordem, a diversidade, a raridade e a representatividade. Nesse sentido, a Qualidade 

Visual de uma unidade de paisagem constitui o resultado de um somatório das “classificações” dos 

diferentes atributos como o relevo, coberto vegetal, uso do solo, harmonia, singularidade, diversidade, 

estrutura visual dominante.  

Na área em estudo, considera-se uma qualidade visual média, uma vez que se trata de uma área que 

apresenta uma morfologia aplanada e um tipo de vegetação, eucaliptal e pinhal que conferem a esta 

paisagem uma certa sensação de monotonia, apenas interrompida pela indústria extrativa de areias, 

que constitui um fator de degradação da paisagem. 

É uma área com poucas alterações em termos de infraestruturação, exceção feita ao pequeno 

aglomerado urbano de Fontainhas e algumas habitações (Montes) que se dispersam pontualmente na 

área em estudo, e às pedreiras de areia. Ocorrem, ainda, alguns montados bem desenvolvidos, aos 

quais estão associadas zonas de mato espontâneo com maior interesse ecológico, correspondendo a 

uma qualidade visual mais elevada mas pouco significativa em termos da globalidade da área . 

1.14.7. Fragilidade visual 

A fragilidade visual (ou potencial de visualização) representa a capacidade de uma determinada 

paisagem para absorver uma alteração. A fragilidade de uma paisagem será tanto mais elevada, 

quanto menor for a sua capacidade para absorver as alterações a que foi sujeita, sem detrimento da 

sua qualidade paisagística. 

Nesse sentido, uma paisagem que apresente maior fragilidade visual será aquela que evidencia as 

atuações e alterações externas nas suas caraterísticas visuais. Pelo contrário, a de baixa fragilidade 

será a que não acusa a presença de ações externas, nem sofra modificações visuais ou de estrutura 

consideráveis. Para avaliar e interpretar a fragilidade visual, é preciso considerar alguns parâmetros, 

como por exemplo: o contraste cromático; a dimensão da bacia visual; a presença de elementos com 

valor patrimonial e a acessibilidade para a observação. 

Na área de implantação do projeto, para além de ser uma área já afetada pela indústria extrativa, o 

relevo aplanado e reduzida complexidade da bacia visual, associado a uma floresta de produção e 

localização afastada de núcleos importantes de recetores sensíveis, nomeadamente, aglomerados 

urbanos e de vias de comunicação rodoviárias, confere à mesma uma exposição visual reduzida, 

traduzindo-se numa fragilidade visual baixa. 

Apesar da existência de um eixo viário importante e com um algum tráfego, a cerca de 1200 metros a 

Oeste da área de Projeto (EN 261), não constitui um fator que promova a exposição do local, devido à 

distância a que se encontra, à topografia do local e ao facto da vegetação arbórea existente entre a 

mesma e a área de escavação, bloquear completamente a visibilidade a partir de qualquer ponto desta 

via.  
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1.14.8. Sensibilidade paisagística 

A análise da sensibilidade paisagística e visual pretende determinar a capacidade de uma dada UHP, 

para manter as suas caraterísticas e qualidades intrínsecas, face a possíveis alterações. A 

Sensibilidade Paisagística (SP) encontra-se diretamente dependente quer da sua qualidade visual 

quer do potencial de visualização a que se encontra sujeita (fragilidade visual). De uma forma geral, 

pode-se afirmar que quanto maior for a fragilidade visual e maior for a qualidade visual, maior será a 

sensibilidade da unidade de paisagem analisada (Quadro III.36). 

Quadro III.36 – Matriz para Avaliação da Sensibilidade da Paisagem (SP) 

 QUALIDADE VISUAL 

FRAGILIDADE VISUAL Elevada Média Baixa 

BAIXA SP Média SP Baixa SP Baixa 

MÉDIA SP Elevada SP Média SP Baixa 

ELEVADA SP Muito Elevada SP Elevada SP Média 

 

Nesse sentido, dada a subjetividade do fator ambiental em análise, recorreu -se à análise biofísica 

efetuada e à aplicação dos três conceitos acima referidos, para que, através da consulta da matriz 

para a sensibilidade da paisagem, fosse possível avaliar mais objetivamente a UHP onde se insere a 

área em estudo (“Pinhais do Alentejo Litoral”), resultando a seguinte tabela:  

Quadro III.37- Sensibilidade da Paisagem (SP)  

UNIDADE DE PAISAGEM QUALIDADE VISUAL FRAGILIDADE VISUAL 
SENSIBILIDADE 

PAISAGÍSTICA 

Pinhais do Alentejo 

Litoral 
SP média SP Baixa Baixa 

 

Em resumo, a topografia aplanada e a ocupação atual do solo são os principais fatores 

homogeneizadores da paisagem em estudo. A ocupação predominantemente florestal, a ausência de 

edificações nas imediações da pedreira e a inexistência de núcleos de recetores sensíveis num raio de 

cerca de 2500 metros, concorrem para acentuar essa homogeneidade e reduzir a suscetibilidade a 

potenciais alterações na sua estrutura, traduzindo-se numa sensibilidade paisagística baixa. 
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1.15. SÓCIO-ECONOMIA 

1.15.1. Considerações gerais 

O empreendimento cuja avaliação sócio-económica se apresenta desenvolve-se no lugar de Matinha 

da Água Nova de Baixo, na freguesia de Melides e concelho de Grândola, que por sua vez se insere 

no distrito de Setúbal e na sub-região do Alentejo Litoral (NUTIII) e na Região Alentejo (NUTII).  

Com o objetivo de avaliar os impactes associados ao licenciamento da ampliação da pedreira de areia 

“Água Nova de Baixo”, a caraterização da situação ambiental de  referência baseia-se na análise de 

quatro grandes componentes: 

 a importância da exploração de areia no contexto nacional, regional e local;  

 o quadro sociodemográfico e económico do concelho de Grândola e o seu confronto com 

sub-região, região e Portugal; 

 os aspetos sócio territoriais locais; 

 a importância económica da atividade exercida pela GRANDAREIA no contexto da base 

económica local. 

A informação de base utilizada na caracterização social e económica é proveniente de informação 

disponibilizada pelo Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), em particular no que respeita aos dados compilados nos Recenseamentos Gerais da 

População e da Habitação, Anuários Estatísticos Regionais, publicação “Portugal em Núme ros” 

(versão CD-ROM), bem como nas Estatísticas Industriais, no Programa Operacional da Região 

Alentejo 2007 - 2013 e ainda por outros estudos/relatórios específicos. 

1.15.2. Enquadramento regional 

A Região Alentejo compreende integralmente os distritos de Portalegre, Évora e Beja, e a metade sul 

do distrito de Setúbal e parte do distrito de Santarém. Esta região representa 33% do território de 

Portugal Continental e 7,6% da sua população. Apesar de ser a maior região de Portugal (NUT II) no 

contexto nacional, apresenta uma muito baixa densidade demográfica1. 

O desenvolvimento das infraestruturas de acessibilidade e de conectividade reforça a importância do 

posicionamento geoeconómico do Alentejo no contexto das relações económicas nacionais e 

internacionais e constitui um fator importante para a atração de investimento e acolhimento 

empresarial. 

                                                                        

1 Com 757 190 habitantes, segundo os censos de 2011, e 31551,2 km2, apresenta uma densidade populacional de 

24 hab./km2. 
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Tirando partido do posicionamento geográfico, da significativa melhoria das acessibilidades nacionais 

e internacionais e das dinâmicas de integração económica do espaço europeu e mundial, o Alentejo é 

uma região funcionalmente mais aberta ao exterior e com condições objetivas para intensificar as 

relações económicas e reforçar a inserção em mercados de maior amplitude territorial.  

O Alentejo afirma-se como um território sustentável e de forte identidade regional, sustentada por um 

sistema urbano policêntrico, garantindo adequados níveis de coesão territorial e afirmando uma 

reforçada integração com outros espaços nacionais e internacionais. A sustentabilidade territorial 

assenta na valorização dos recursos endógenos, designadamente dos valores naturais e paisagísticos 

e no desenvolvimento de níveis acrescidos de concertação estratégica e cooperação funcional. 

Em resultado da sua vantajosa localização geográfica, com posicionamento estratégico no corredor 

ibérico Lisboa-Madrid e nos corredores nacionais Lisboa-Algarve e Centro-Algarve, o Alentejo dispõe 

de uma presença significativa nas redes transeuropeias de transportes (TEN-T). Com efeito, a região 

está inserida em 4 dos 30 projetos prioritários europeus, designadamente: o projeto n.º 3 - eixo 

ferroviário de alta velocidade do sudoeste da Europa; o projeto n.º 16 - rede ferroviária Sines/Algeciras 

– Madrid – Paris; o projeto n.º 8 - eixo multimodal Portugal/Espanha-resto da Europa; e o projeto n.º 21 

– autoestradas do mar. 

A execução destes projetos estava maioritariamente prevista para a o período 2007/2013, prevendo -se 

que desempenhem um relevante contributo na melhoria da competitividade da economia regional e 

induzam a captação de investimentos em setores estratégicos. 

No capítulo das acessibilidades rodoviárias, a região dispõe atualmente de uma razoável cobertura, 

fruto dos investimentos efetuados nos últimos Quadros Comunitários de Apoio, em particular, as 

auto-estradas A1 (entre Lisboa – Santarém – Coimbra – Porto), A6 (entre Lisboa – Évora – Elvas – 

Espanha), A2 (autoestrada do Sul entre Lisboa e o Algarve) e A13 (ligação entre Santarém e 

Marateca, funcionando como via de articulação entre o Centro e o Sul do país).  

Apesar das substanciais melhorias da rede rodoviária, continuam por concretizar investimentos 

previstos no Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) em vários eixos da rede fundamental e da rede 

complementar (itinerários principais, itinerários complementares e estradas regionais). São exemplos 

destas necessidades a construção do IP8 (entre Sines – Beja – fronteira de Vila Verde de Ficalho), a 

conclusão do IP2 (um importante “eixo vertical” da região do Alentejo que liga Beja, Évora, Estremoz e 

Portalegre) e a construção do IC33 (ligação Sines - Évora). 

A inexistência de uma rede de acessibilidades adequada entre as principais cidades contribui, em 

parte, para o défice de articulação do sistema urbano regional. Todavia, a melhoria registada nos eixos 

viários não tem sido homogénea. A par do reforço de investimentos em alguns polos e eixos 

estruturantes, associados a áreas de maior dinamismo económico ou a lógicas de atravessamento da 

região, tem–se assistido a uma tendência regressiva dos investimentos em áreas mais per iféricas. 

De facto, na rede viária de âmbito municipal, existem áreas territoriais onde tal cobertura é reduzida, 

havendo ainda desarticulações ao nível supramunicipal. Ao nível do serviço de transportes públicos de 

passageiros, é notória uma acentuação das assimetrias intrarregionais. À exceção de situações 
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pontuais relacionadas com os centros urbanos de maior dimensão, estes transportes evidenciam 

deficiências, sobretudo nas áreas mais afastadas dos eixos principais e dos maiores aglomerados, 

relacionadas com a falta de qualidade dos serviços prestados (baixa frequência ou pura inexistência). 

Atendendo às questões demográficas da região, a rentabilidade dos serviços de transporte encontra -

se condicionada. Importa, por isso, perspetivar a implementação de s istemas de transportes 

adequados, de modo a garantir a coesão social e territorial, através do acesso generalizado aos 

equipamentos e serviços coletivos. 

A falta de intermodalidade nos transportes, quer de passageiros, quer de mercadorias, é outro dos 

problemas identificados. Com efeito, verificam-se problemas de flexibilidade e de articulação no 

mesmo modo de transporte (com destaque para o modo rodoviário) e entre diferentes modos de 

transporte, evidenciando-se também dificuldade em contrariar o uso crescente do transporte individual 

nas deslocações urbanas. 

Ao nível da logística, a região Alentejo foi contemplada na rede nacional de plataformas logísticas 

através de duas infraestruturas: Sines e Elvas/Caia. Relativamente a estas infraestruturas, há a refe rir 

os significativos investimentos realizados e em curso no porto de Sines e na Zona Industrial e 

Logística associada, com condições físicas únicas a nível nacional, que permitem perspetivar a 

afirmação deste polo no contexto internacional, desde que sejam concretizadas as acessibilidades 

para ligação ao seu hinterland. Outra das apostas do plano Portugal Logístico passa pela implantação 

de uma plataforma fronteiriça em Elvas/Caia, articulada com Badajoz.  

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) foi ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto. O PROTA, no quadro dos instrumentos de 

desenvolvimento territorial, fornece orientações estratégicas para os trabalhos de revisão dos PDM’s 

dos concelhos da região, bem como para a elaboração, revisão e alteração de planos de natureza 

sectorial e especial. 

Esse Plano assenta em quatro opções estratégicas de base territorial para a região do Alentejo, a 

saber: 

 Integração territorial e abertura ao exterior, potenciando o posicionamento geográfico no 

contexto nacional e ibérico; 

 Conservação e valorização do ambiente e do património natural;  

 Diversificação e qualificação da base económica regional reforçando e desenvolvendo os 

setores tradicionais e emergentes estratégicos, com destaque para os sistemas agrossilvo-

pastoris; 

 Afirmação do policentrismo suportado por um conjunto de centros urbanos capazes de 

articular redes regionais. 
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Essas opções estratégicas foram concretizadas num Modelo Territorial que valoriza, entre outros, o 

solo rural que se assume como o suporte das atividades relacionadas com a agricultura, a pecuária ou 

a floresta ou os recursos geológicos, promovendo a contenção da edificação isolada e dispersa e o 

parcelamento da propriedade, racionalizando as infraestruturas e reabilitando o existente.  

O presente projeto vai ao encontro do preconizado, em termos genéricos, no PROTA e em particular 

no Eixo II nas Opções Estratégicas de Base Territorial (OEBT), mais propriamente no 

OEBT III.1-Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os setores tradicionais 

estratégicos ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, e consolidar o desenvolvimento 

das atividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a base económica e afirmando 

novos setores de especialização regional.  

Complementarmente na OEBT III.1.1 — Setores tradicionais, é estipulado que a “economia regional 

integra um conjunto de atividades tradicionais provenientes da exploração e transformação de vários 

recursos endógenos, como a agricultura, a pesca, a agroindústria e a indústria extrativa, que são 

suscetíveis de melhorar os seus níveis de competitividade e, desta forma, aumentar o seu contributo 

para a produção regional.” 

O concelho de Grândola integra-se no sistema urbano do Litoral Alentejano, que se desenvolve entre 

Alcácer do Sal e Odemira e se encontra ancorado em Sines, Santiago do Cacém e Santo André. À 

semelhança de outras regiões, as cidades da região Alentejo, assumiram-se em definitivo como os 

pilares da organização do sistema urbano regional. De facto, o desempenho intercensitário das 

grandes cidades da região foi largamente superior ao da região, o que demonstra uma tendência de 

concentração das populações nas grandes cidades. Esta situação pode ser associada à maior dotação 

por parte destas cidades de serviços públicos e maior oferta de emprego. Neste âmbito, a cidade de 

Sines funciona como um importante polo de atração de população na sub-região do Alentejo Litoral, 

acabando por exercer alguma influência nos concelhos vizinhos. Como consequência, verifica-se 

frequentemente a ocorrência de problemas de revitalização urbana, associados à perda de funções 

económicas e residenciais dos centros históricos. 

Apesar da evolução observada, o sistema urbano da região apresenta ainda alguma debilidade: as 

principais cidades não se configuram num sistema devido à escassez de relações, nomeadamente, ao 

nível da falta de complementaridade de equipamentos e oferta de bens e serviços. Neste âmbito o 

PROTA estabelece um sistema urbano e de suporte à coesão territorial com o objetivo de os tornar 

espaços de cidadania, de valorização de recursos, de residência e de quadros de vida, e como 

referencial de desenvolvimento urbano–rural.  

Nos subsistemas urbanos deverá haver uma distribuição de serviços e uma oferta de equipamentos 

que promovem a polivalência e a complementaridade funcional bem como a equidade territorial. 

Deverão fixar alguns serviços públicos de nível supramunicipal segundo uma lógica de concertação 

interurbana, sobretudo nos territórios de baixa densidade demográfica. Os centros urbanos sedes de 

concelho deverão possuir um leque de serviços necessários e fundamentais para a qualidade de vida 

dos residentes e para a sustentabilidade territorial dos terr itórios de baixa densidade. Neste contexto 

de cooperação interurbana, municípios deverão organizar os tipos de serviços em função da natureza 

da mobilidade a incrementar (deslocação do utente ao serviço ou serviços itinerantes) e das 
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infraestruturas a utilizar (mobilidade física ou digital — telesserviços), de forma a assegurar uma oferta 

de serviços com qualidade e satisfazer as necessidades da população.  

Num quadro de coesão regional, devem ser estruturados um conjunto de subsistemas urbanos, 

nomeadamente o subsistema urbano do Litoral Alentejano, o subsistema urbano do Norte Alentejano, 

o subsistema urbano do Alentejo Central, o subsistema urbano do Baixo Alentejo.  

O subsistema urbano do Litoral Alentejano, onde se insere o projeto em análise estende –se entre 

Alcácer do Sal e Odemira, formando uma rede de centros urbanos ancorados em Sines -Santiago do 

Cacém-Santo André. Em termos regionais, a rede policêntrica de centros urbanos enquadra -se num 

espaço de relacionamento de geometria variável, a articular prioritariamente com a metrópole de 

Lisboa e secundariamente com Évora e Beja. Para o Algarve, esta área pode vir a representar um 

território de atratividade e de cooperação turístico--ambiental. Em termos económicos, Sines destaca -

se claramente e articula-se com o sistema produtivo da metrópole de Lisboa e com a base económica 

de parte de Espanha. O norte da rede urbana vai reforçar as áreas de relacionamento com Lisboa e 

Setúbal, sobretudo na área do comércio e dos serviços, e o sul vai sentir também a in fluência e a 

atratividade do Algarve. 
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Figura III.63  – Sistemas urbanos e de suporte à coesão territorial.  
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No domínio económico, tem-se assistido nos anos mais recentes a um processo de agravamento da 

divergência do desenvolvimento das regiões portuguesas relativamente à média comunitária. Porém, 

neste quadro de divergência geral em relação à Europa, algumas regiões do Continente convergem 

com a média nacional (Algarve e Alentejo), enquanto o Centro mantém precariamente a sua posição 

relativa e no Norte se manifesta uma ligeira divergência. 

A um nível territorial inferior, das cinco NUT III que compõem a Alentejo, apenas a região Alentejo 

Litoral apresenta um PIB/habitante superior à média nacional e regional. A sub -região menos 

desenvolvida é a do Alto Alentejo, logo seguida, de muito perto, pelo Alentejo Central e o Baixo 

Alentejo.  

Constata-se, deste modo que, de uma forma geral, a velha dicotomia litoral/interior continua presente 

na Região Alentejo, embora nesta região essa dicotomia seja mais marcada pela importânc ia 

económica de Sines. 

1.15.3. A importância da exploração de rocha industrial no contexto 
nacional, regional e local 

1.15.3.1.  A produção 

Em 2011 a produção nacional de agregados foi de cerca de 54 040 552 toneladas das quais 5  716 296 

toneladas correspondem a areias e saibro, no valor de 24 624 mil euros, correspondendo a uma 

variação negativa, em relação aos últimos cinco anos, de cerca de 43% em volume e 40% em valor. 

Em termos efetivos, na distribuição do valor global da produção em 2011 pelos vários setores da 

indústria extrativa nacional, destaca-se o setor dos agregados, com cerca de 55% da globalidade do 

valor da indústria extrativa nacional, no qual as areias e saibro correspondem a 6% do valor da 

indústria extrativa nacional. 

Decompondo a situação nacional descrita nos seus constituintes regionais, é possível afirmar-se que a 

região Norte foi a região que apresentou o maior valor de produção, com cerca de 35% do total global 

de 2011, logo seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 24%, da região Centro com 23%,  e só 

depois o Alentejo, com 15% conforme se pode verificar no Quadro III.38 e na Figura III.64. 
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Quadro III.38 - Produção de Rochas Ornamentais e Industriais, por regiões, em 2009, 2010 e 2011  

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

2009 2010 2011 

TONELADAS 
MILHARES 

DE EUROS 
TONELADAS 

MILHARES 

DE EUROS 
TONELADAS 

MILHARES 

DE EUROS 

Norte 17 990 754 135 074 19 109 767 138 049 19 418 197 141 712 

Centro 20 733 764 88 945 20 145 918 104 340 17 918 713 91 977 

Lisboa e Vale do 

Tejo 
30 166 611 114 848 24 877 033 118 948 21 879 626 99 612 

Alentejo 7 572 280 60 522 6 795 823 75 706 8 740 874 62 874 

Algarve 4 875 518 20 700 3 846 264 16 124 2 838 526 12 990 

Total 81 338 927 420 088 74 774 805 453 167 70 795 937 409 165 

Fonte: DGEG 

 

Figura III.64 - Distribuição do valor de produção, de Rochas Ornamentais e Industriais, por regiões, em 

2011 

A Região Alentejo era historicamente a região em que o subsetor de pedreiras apresentava maior 

expressão em termos de valor de produção. 

A importância do subsetor de pedreiras nesta Região devia-se à localização da maior jazida 

portuguesa de calcários cristalinos, na faixa Estremoz-Borba-Vila Viçosa, onde são extraídos 

mármores de reputação nacional e internacional. Nos últimos anos, a redução na produção de rocha s 

ornamentais na região Alentejo fez com que esta região perdesse peso a nível nacional no valor de 

produção. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO”  

 

 
E.132195.03.01.sd SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA Pág. III.153 

 

A produção de rochas ornamentais e industriais desta região representou, em 2011, 12% e 15%, 

respetivamente do volume e valor globais, das rochas ornamentais e industriais produzidas no país. 

1.15.3.2.  Os mercados 

Em termos gerais, a produção de areias em Portugal destina-se ao setor da construção civil, atividade 

essa que, por sua vez, tem um impacte muito significativo noutros ramos económicos.  

Segundo dados do INE para 2009, o setor da construção civil empregava nesta data cerca de 

21 480 pessoas na Região Alentejo (representando esta Região apenas 4,5% do emprego nacional no 

setor, para um peso populacional de 7,0% da população residente no país), estando  estas distribuídas 

por mais de 6200 empresas. O volume de negócios gerado por estas empresas constituía, nesta 

época, apenas 1,6% do total do gerado no setor a nível nacional (Quadro III.39). 

Se a construção civil representa um peso diminuto na região Alentejo, o mesmo já não se pode afirmar 

da indústria extrativa. Com efeito, constata-se um significativo peso do setor da indústria extrativa, que 

congregava na Região Alentejo cerca de 19,1% do pessoal ao serviço do setor no paí s, o que se 

traduzia em 44,2% do total da riqueza gerada pelo setor a nível nacional.  

Quadro III.39 - Principais indicadores económicos para alguns ramos selecionados da CAE, 2009  

CAE RAMO 
UNIDADE 

TERRITORIAL 

EMPRESAS 
PESSOAL AO 

SERVIÇO 
CUSTOS COM 

PESSOAL 
VOLUME 

NEGÓCIOS 

N.º MILHARES DE EUROS 

C 
Ind. 

Extrativas 

Portugal 1321 12611 226 828 1 171 970 

Alentejo 187 2416 68 087 518 590 

Peso (%) 14,2 19,1 30,0 44,2 

F Construção 

Portugal 106 710 472 730 6 267 125 35 123 749 

Alentejo 6 205 21 480 220 055 857 655 

Peso (%) 5,8 4,5 3,5 1,6 

 

Da análise do quadro ressalta assim o peso que o setor extrativo representa na Região Alentejo e o 

efeito que tal detém no panorama nacional.  

Com efeito, como pode ser confirmado pela análise do quadro anterior, o setor da in dústria extrativa 

representava em 2009 um peso significativo no produto gerado (por si só, o setor representa cerca de 

44,2% da riqueza criada a nível regional). No que respeita ao emprego, o setor representa um peso 

inferior (19,1% dos empregos na indústria extrativa em Portugal), bem como no volume das 
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remunerações geradas pelo setor (30,0% das remunerações auferidas pelo setor da indústria extrativa 

em Portugal).  

No Quadro III.40 encontra-se patente alguma informação complementar, sob a forma de indicadores 

indiretos, sobre o dinamismo do setor da construção civil a nível nacional, regional e local. Tendo em 

conta, a representatividade demográfica da população residente na Região Alentejo no total nacional e 

que a de Grândola representa apenas cerca de 0,3%, pode-se verificar a existência de dinamismo no 

que concerne ao setor da construção civil. Este dinamismo traduz-se tanto em níveis de licenciamento 

concedido, superiores ao seu peso demográfico relativo no total do país.  

Quadro III.40 - Alguns dados, em percentagem, sobre licenciamento e obras concluídas, 2010. 

UNIDADE 

TERRITORIAL 

LICENÇAS 

CONCEDIDAS 

PARA 

CONSTRUÇÃO 

DE EDIFÍCIOS 

LICENÇAS 

CONCEDIDAS 

PARA 

CONSTRUÇÃO 

DE EDIFÍCIOS 

PARA 

HABITAÇÃO 

LICENÇAS 

CONCEDIDAS 

PARA 

CONSTRUÇÃO 

DE EDIFÍCIOS – 

CONST. NOVAS 

LICENÇAS 

CONCEDIDAS 

PARA 

CONSTRUÇÃO 

DE EDIFÍCIOS 

PARA 

HABITAÇÃO – 

CONST. NOVAS 

OBRAS 

CONCLUÍDAS 

– TOTAL DE 

EDIFÍCIOS 

OBRAS 

CONCLUÍDAS 

EDIFÍCIOS PARA 

HABITAÇÃO 

Portugal 100 100 100 100 100 100 

Alentejo 10,0 8,9 9,5 8,5 9,6 8,5 

Alentejo 
Litoral 

1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 

Grândola 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 

O decréscimo no número de licenciamentos nos últimos anos reflete uma forte redução da procura no 

setor da construção em função da atual conjuntura económica. Esta redução da procura tem efeitos 

claros nas necessidades deste setor em relação às suas matérias-primas, e, no caso concreto do 

presente trabalho, de areias.  

1.15.4. Caraterização sócio-económica do concelho de Grândola 

1.15.4.1.  Caraterização demográfica 

O concelho de Grândola encontra-se limitado pelos concelhos de Alcácer do Sal, Ferreira do Alentejo, 

Santiago do Cacém, e, como já referido anteriormente, está inserido na sub -região Alentejo Litoral, 

Região Alentejo. Esta sub-região tem uma área de 5 309,4 km2 e engloba cinco concelhos: Alcácer do 

Sal, Grândola Odemira, Santiago do Cacém e Sines, cujo conjunto da população residente 

representava em 2011 cerca de 0,9% da população do País.  

Com efeito, de acordo com a análise do Quadro III.41, é possível afirmar-se que nos últimos anos 

ocorreu um decréscimo generalizado da população em todas as unidades territoriais em estudo , à 

exceção da população total do país. O concelho de Grândola registou um decréscimo demográfico no 
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último período intercensitário, embora com uma taxa mais reduzida do que a da região Alentejo e a 

sub-região Alentejo Litoral. De acordo com os dados dos Censos 2011 do INE, Grândola possuía 14 

826 habitantes, concentrando cerca de 15,1% da população da sub-região do Alentejo Litoral, sendo 

assim o terceiro concelho da sub-região em termos demográficos, atrás de Santiago do Cacém e 

Odemira.  

Quadro III.41 - População Residente, Densidade Populacional e Taxa de Variação Intercensitária no 

concelho de Grândola, 2001 a 2011 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

POPULAÇÃO RESIDENTE ÁREA 

km2 

DENSIDADE 

POPULACIONAL 

HAB./km2 

TAXA DE VARIAÇÃO 

INTERCENSITÁRIA 

2001 2011 2001 2011 2011/2001 

Portugal 10 356 117 10 562 178 92 212,1 112,3 114,5 1,99 

Alentejo 776 585 757 302 31 604,9 24,6 24,0 -2,48 

Alentejo 

Litoral 99 976 97 925 5 309,4 18,8 18,4 -2,05 

Grândola 14 901 14 826 825,9 18,0 18,0 -0,5 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação 2001 e 2011 
INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2011 

O município de Grândola apresentava, em 2011, uma densidade populacional de 18,0  hab./km2, valor 

inferior à média da sub-região Alentejo Litoral (18,4 hab./km2), à da Região Alentejo (24,0 hab./km2) e 

à do País (114,5 hab./km2).  

Em 2011, as freguesias do concelho de Grândola variavam, em termos populacionais, entre os 

177 habitantes da freguesia de Santa Margarida da Serra e os 10 657 habitantes na freguesia de 

Grândola. A freguesia de Melides detinha nesse mesmo ano 1 658 habitantes.  

As diferenças internas do concelho de Grândola são igualmente patentes quando se analisa a 

evolução intercensitária das freguesias que o constituem. Com efeito, as freguesias do concelho de 

Grândola revelam uma evolução intercensitária bastante díspar. Do total de freguesias do concelho de 

Grândola (5 freguesias), 2 apresentaram uma evolução positiva do seu crescimento populacional entre 

2001 e 2011, designadamente Grândola (+2,86%) e Carvalhal (+1,88%), enquanto que as freguesias 

de Melides (-7,32 %), Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão (-22,47 %) e Santa Margarida da 

Serra (-27,16 %) apresentaram decréscimos populacionais. 

A freguesia com maior densidade populacional em 2011 é Grândola, com 29,3 hab./km 2, enquanto que 

Santa Margarida da Serra é a freguesia menos densamente povoada, com 3,4 hab./km2. A freguesia 

de Melides tinha 10,7 hab./km2 (Figura III.65).  
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Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e da Habitação, 2011 

Figura III.65  - Densidade populacional nas freguesias do concelho de Grândola, 2011 (hab/km2) 

Em 2010, a Taxa Bruta de Natalidade de Grândola situava-se nos 8,4‰, valor inferior à média 

regional, da sub-região e do país. Os valores da Taxa Bruta de Mortalidade concelhia situam-se nos 

16,5‰, fazendo com que a taxa de crescimento natural final seja negativa (-8,1‰), à semelhança do 

que acontece nas restantes unidades territoriais em análise. A Taxa de Crescimento Efetivo em 2010 é 

negativa em Grândola assim como nas restantes unidades territoriais. Pode-se inferir que a 

capacidade de renovação demográfica do concelho de Grândola está dependente essencialmente da 

componente migratória.  

Quadro III.42 - Taxas Brutas de Natalidade e Mortalidade e Taxas de Crescimento Natural e Efetivo . 

Unidades Territoriais 
Taxa Bruta de 

Natalidade ‰ 

Taxa Bruta de 

Mortalidade ‰ 

Taxa de 
Crescimento 

Natural % 

Taxa de 
Crescimento 

Efetivo % 

Portugal 9,5 10,0 -0,04 - 0,01 

Alentejo 8,5 14,0 -0,55 - 0,58 

Alentejo Litoral 8,7 12,3 -0,46 0,69 

Grândola 8,4 16,5 -0,82 1,18 

 

O decréscimo da população residente no concelho de Grândola traduziu aumento da mais idosa. 

Efetivamente, e decompondo o volume populacional identificado nos diversos grupos etários que o 

constituem, é possível aferir que em 2011 todas as unidades territoriais em análise o grupo dos  idosos 

possui um peso relativo bastante superior ao dos mais jovens (Quadro III.43).  
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Quadro III.43 - População Residente por Grandes Grupos Etários no concelho de Grândola, 2011  

UNIDADE 

TERRITORIAL 
0-14 15-24 25-64 65 E MAIS 

Portugal 14,9 10,9 55,2 19,0 

Alentejo 14,8 10,7 55,2 19,3 

Alentejo Litoral 13,6 9,7 52,5 24,2 

Grândola 12,7 9,4 54,0 23,9 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011 

A redução do peso das classes etárias mais jovens, mais do que o aumento da representatividade da 

população mais idosa, tem conduzido a um progressivo aumento do Índice de Envelhecimento, que 

resulta do processo de transição demográfica em curso.  

Com efeito, o Índice de Envelhecimento do concelho de Grândola apresentou entre 2001  e 2011 um 

agravamento, passando de 199,6 para 207,1 idosos por cada 100 jovens. Os valores apresentados em 

Grândola revelam-se superiores às médias registadas na sub-região, na região e no país (Figura 

III.66). A freguesia de Melides apresentava em 2011 uma estrutura populacional mais envelhecida que 

a média concelhia, com um índice de envelhecimento de 338, sendo uma das freguesias com a 

população mais idosa do Concelho em apreço (variava entre 533,3 em Santa Margarida da Serra e 

157,8 em Carvalhal). 

 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 2001 e 2011  

Figura III.66  - Índice de Envelhecimento no concelho de Grândola, 2001 e 2011.  
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1.15.4.2.  Condição social da população perante o emprego 

A análise do grau de instrução da população residente permite conhecer a qualificação da mão de 

obra do concelho em estudo. Assim, no que respeita aos níveis de alfabetização, e de acordo com os 

valores expostos no Quadro III.44, verifica-se que o concelho de Grândola apresentava uma 

percentagem de população residente sem nenhum nível de ensino superior à média sub -regional, 

regional e nacional (11,5% em 2011). A maioria da população residente no Concelho apresentava 

como nível de formação o 1.º ciclo do Ensino Básico. De referir, a este propósito, que Grândola é das 

unidades territoriais em análise que apresenta um menor peso relativo da sua população com 

formação de nível superior (apenas 5,4%). 

Quadro III.44 - População Residente Segundo o Nível de Ensino Atingido no concelho de Grândola. 

UNIDADES 

TERRITORIAIS NENHUM 

ENSINO BÁSICO 

ENSINO 

SECUNDÁRIO 
ENSINO 

MÉDIO 
ENSINO 

SUPERIOR 1º CICLO 2º CICLO 3ºCICLO 

Portugal 4,7 25,5 13,4 16,3 13,4 0,8 11,8 

Alentejo 8,7 26,5 12,5 16,0 12,8 0,7 8,8 

Alentejo Litoral 10,6 25,7 12,2 16,3 13,4 0,8 7,5 

Grândola 11,5 27,2 13,8 14,7 12,6 0,6 6,4 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

O nível de instrução da população residente em Grândola reflete-se na qualificação da mão de obra 

que, por sua vez, tem consequências ao nível da Taxa de Atividade, da Taxa de Desemprego e da 

Repartição da População Ativa por Setores de Atividade Económica.  

A Taxa de Atividade da população residente no concelho de Grândola era, em 2011, de 42,53%, valor 

inferior ao apresentado pelas restantes unidades territoriais em apreço (Figura III.67). De referir ainda 

que, entre 2001 e 2011, se assistiu a um ligeiro aumento da Taxa de Atividade de Grândola.  

 

Figura III.67 -Taxa de Atividade no concelho de Grândola, 2001 e 2011 
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A taxa de desemprego concelhia apresenta uma tendência crescente, à semelhança da verificada nas 

restantes unidades territoriais em análise, sendo, contudo, bastante mais favorável em Grândola que 

nas restantes unidades territoriais em análise. Neste município, taxa de desemprego em 2011 

situava-se em torno dos 11,05%. (Figura III.68).   

 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação, 2001 e 2011 

Figura III.68  - Taxa de Desemprego no concelho de Grândola, 2001 e 2011 

A distribuição da população ativa por setores de atividade no concelho de Grândola revela que o setor 

predominante é o Setor Terciário, com 62,96% do total da população ativa (Figura III.69), vincando um 

perfil de serviços associado ao turismo comparativamente com as restantes unidades territoriais em 

análise. Em consequência do peso do Setor Terciário, o Setor Secundário apresenta uma menor 

importância relativa na absorção da mão de obra, mas detém, contudo, uma representatividade muito 

importante (absorvendo cerca de 24,33% do total da população ativa), pelo que ao Setor Primário está 

reservado uma importância diminuta (5,23%).  

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 

Figura III.69  - Distribuição da População Ativa Empregada por Setores de Atividade no concelho de 

Grândola, 2001 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO” 
 

 

 
Pág. III.160 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.132195.03.01.sd 

 

1.15.4.3.  Estrutura económica e empresarial 

Para além dos dados apresentados no ponto anterior sobre o emprego, é possível ter uma noção mais 

ampla sobre as atividades económicas concelhias pela análise de alguns dados disponíveis sobre a 

estrutura económica e empresarial local, que se analisam neste capítulo.  

Quadro III.45 - Alguns dados sobre as caraterísticas das empresas sedeadas, 2009 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

EMPRESAS 

SEDEADAS 

PESO NO 

TOTAL DAS 

EMPRESAS 

SEDEADAS 

VOLUME DE 

VENDAS NAS 

EMPRESAS 

SEDEADAS 

PESO NO 

TOTAL DAS 

VENDAS DAS 

EMPRESAS 

SEDEADAS 

VOLUME 

MÉDIO DE 

VENDAS 

PESSOAL AO 

SERVIÇO 

(N.º) (%) 
MILHARES DE 

EUROS 
(%) 

MILHARES 

DE EUROS 
(N.º) 

Portugal 1 060 906 100,0 335 887 312 100,0 316,6 3 717 920 

Alentejo 65 412 6,1 12 945 034 3,85 197,9 170 071 

Alentejo 

Litoral 
8 586 0,8 1 747 049 0,5 209,3 21 465 

Grândola 1 374 0,1 232 068 0,07 168,9 2 886 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 

Existem 1374 empresas sedeadas no concelho de Grândola, as quais são responsáveis por um 

volume de emprego registado (pessoal ao serviço) de 2884 pessoas, o que corresponde a uma 

dimensão média de 2,1 trabalhadores por empresa.  

O peso relativo do número de empresas no concelho de Porto de Mós no total nacional (0,1%), assim 

como o respetivo peso relativo do volume de vendas (0,07%) associado, é similar ao peso 

demográfico do concelho em análise (0,1%). 

Com efeito, o volume médio de vendas das empresas sedeadas em Grândola é de 168,9 milhares de 

euros, valor inferior ao das restantes unidades territoriais em apreço.  
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Quadro III.46- Comércio internacional de mercadorias, 2010. 

Unidades 
Territoriais 

Saidas Entradas 
Saldo da 
Balança 

Comercial 

Milhares 
Euros 

% 
Milhares 

Euros 
% Milhares Euros 

Portugal 36 762 238 100,0 57 053 115 100,0 -20 290 877 

Alentejo 2 164 904 5,9 2 000 207 3,5 164 697 

Alentejo 

Litoral 
677 854 

1,8 
386 100 

0,7 291 754 

Grândola 1 476 0,0 12 0,0 1 464 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 

A balança comercial no concelho de Grândola em 2010 era posit iva, evidenciando um saldo de 

1464 mil euros, estando assim em consonância com a situação registada para a Sub-região Alentejo 

Litoral e Região Alentejo nesse ano, enquanto o País revelou no mesmo período um saldo negativo. 

A caraterização da dinâmica económica local pode ainda ser obtida mediante a análise de outros 

indicadores de caráter indireto, de que é exemplo a referência à atividade bancária e à movimentação 

financeira ou, ainda, sobre os dados relativos a consumos energéticos e sobre o poder de compra da 

população. 

No que concerne aos indicadores sobre o sistema bancário e sobre alguns movimentos financeiros 

gerados localmente, a informação existente encontra-se sintetizada no Quadro III.47. Do confronto 

entre os dados referentes ao número de unidades do sistema bancário existentes, depósitos efetuados 

e crédito concedido em Portugal, na região Alentejo, na sub-região Alentejo Litoral e no concelho de 

Grândola, e tendo em conta o peso demográfico de cada uma desta unidades, nota -se que, no 

essencial, o sistema financeiro terá maior tendência a drenar recursos para as áreas urbanas mais 

competitivas. 

Com efeito, não obstante o considerável número médio de dependências existentes no concelho de 

Grândola, nota-se que quer os valores das poupanças captadas através de depósitos (o crédito 

concedido), quer a aplicação dessas poupanças estão ligeiramente abaixo do seu peso demográfico, 

situação que indicia um dinamismo económico ligeiramente aquém das possibilidades demográficas 

do concelho em apreço.  
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Quadro III.47- Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, 2010 

Unidades 
Territoriais 

Unidades 
Existentes 

Depósitos Crédito concedido 
Crédito hipotecário a 

particulares 

n.º % 
milhares de 

euros 
% milhares de euros % 

milhares de 
euros 

% 

Portugal 6 609 100,0 176 219 057 100,0 364 963 637 100,0 105 765 421 100,0 

Alentejo 504 7,6 7 961 700 4,5 11 001 391 3,0 5 919 300 5,6 

Alentejo 

Litoral 
63 1,0 1 139 047 0,6 1 414 925 0,4 747 782 0,7 

Grândola 10 0,2 188 219 0,1 142 953 0,0 90 048 0,1 

 

Por seu lado, da informação sobre os consumos médios de eletricidade (Quadro III.48), é possível 

inferir que: 

 o consumo doméstico médio de Grândola é similar ao das restantes unidades territoriais em 

apreço, o que poderia indiciar eventualmente de forma indireta um nível de vida semelhante à 

média nacional. No entanto, outros indicadores apresentados, não confirmam essa hi pótese. 

 o consumo para fins industriais está bastante abaixo das restantes unidades territoriais, em 

especial da Sub-região do Alentejo Litoral. 

Quadro III.48 - Consumo médio de eletricidade, 2010 

Unidades 
Territoriais 

Consumo doméstico de eletricidade por 
consumidor 

Consumo industrial de eletricidade por 
consumidor 

Milhares de kwh por consumidor Milhares de kwh por consumidor 

Portugal 2,6 166,3 

Alentejo 2,6 210,9 

Alentejo Litoral 2,3 771,6 

Grândola 2,6 38,5 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 

O poder de compra da população per capita no concelho de Grândola cresceu entre 2001 e 2009, 

situando-se neste último ano em cerca de 99% face ao total nacional (Figura III.70). Grândola revela 

um índice de poder de compra da população per capita superior ao das unidades territoriais de nível 

hierárquico superior, o que deixa antever um nível de vida mais elevado da população do concelho em 

apreço, certamente influenciado pelo tecido industrial do concelho de S ines. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO”  

 

 
E.132195.03.01.sd SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA Pág. III.163 

 

 

Fonte: INE, Anuário estatístico da Região Alentejo 

Figura III.70  - Poder de compra per capita (% da média nacional), 2000, 2005 e 2009. 

1.15.4.4.  Qualidade de vida 

A qualidade de vida da população pode ser avaliada de forma diversa. Um dos métodos mais 

utilizados prende-se com a análise dos níveis de serviços prestados às populações, em domínios 

como a saúde, a educação, a cultura e o desporto. 

De acordo com os dados do INE para 2010, o concelho de Grândola possui um Centro de Saúde sem 

internamento e 4 extensões de Saúde, às quais estão afetos 9 médicos e 15 enfermeiros. De referir, 

ainda, que o concelho em apreço dispõe de 5 farmácias.  

No que respeita à educação, o Concelho dispõe de todos os níveis de ensino entre o pré -escolar e o 

Secundário, como se pode verificar através do Quadro III.49.  

Quadro III.49 - Estabelecimentos de ensino no concelho de Grândola, 2009/2010 

 

N.º Estabelecimentos 

Público Privado 

Ensino Pré-Escolar 10 2 

1.º Ciclo EB 10 0 

2.º Ciclo EB 1 0 

3.º Ciclo EB 2 0 

Ensino Secundário 2 0 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010 
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No Quadro III.50 são apresentados alguns indicadores gerais de qualidade de vida, referentes ao ano 

de 2009 e 2010. Verifica-se que o volume de investimento do município de Grândola em atividades 

culturais e desportivas é muito superior ao das unidades territoriais de hierarquia superior, sendo de 

referir que os gastos per capita neste concelho são de 200,4 euros/habitante. Esta situação é 

reforçada pelo valor percentual da despesa municipal em atividades de cultura e desporto no total das 

despesas da Câmara Municipal, em que se constata que os valores são bastante superiores aos 

apresentados pelas unidades territoriais de hierarquia superior. 

No domínio da saúde os indicadores apresentados revelam uma situação bastante desfavorável para o 

concelho em apreço, com um número de médicos por mil habitantes muito abaixo dos valores 

registados pelas restantes unidades territoriais.  

Quadro III.50 - Indicadores gerais de qualidade de vida 

 

DESPESA TOTAL DA 

CÂMARA MUNICIPAL EM 

ATIVIDADES CULTURAIS E 

DE DESPORTO POR 

HABITANTE (EUROS) 
2009 

DESPESA EM 

ATIVIDADES 

CULTURAIS E DE 

DESPORTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL 

NO TOTAL DAS 

DESPESAS (%) 
2009 

MÉDICOS POR 

1.000 

HABITANTES 
2010 

N.º DE CAMAS POR 

1.000 HABITANTES 

EM 

ESTABELECIMENTOS 

DE SAÚDE 
2009 

Portugal 67,8 9,7 3,9 3,4 

Alentejo 121,6 10,9 2,1 2,1 

Alentejo Litoral 96,3 7,4 1,3 1,2 

Grândola 200,4 14,0 0,8 0,0 

1.15.4.5.  Síntese da caracterização  

Em síntese, pode afirmar-se que, o concelho de Grândola: 

 Apresenta um decréscimo populacional que resulta essencialmente da reduzida dinâmica 

económica do concelho; 

 Encontra-se em processo de envelhecimento na base da pirâmide; 

 Apresenta níveis de desemprego elevados, ainda que mais favoráveis do que os observados 

nas unidades territoriais de nível superior (com exceção da sub-região Alentejo Litoral); 

 É caraterizado por um tecido empresarial muito centrado em empresas de pequena dimensão;  

 É um concelho que não consegue evitar a drenagem de poupanças para o exterior, por meio 

do sistema financeiro, com uma aplicação de poupanças e criação de investimento abaixo das 

potencialidades e recursos existentes. 
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Adicionalmente, Grândola é um concelho onde a atividade extrativa (pelo valor e os empr egos que cria 

e por todos os efeitos indiretos induzidos sobre a economia local que gera) pode ser uma peça 

importante na promoção do desenvolvimento local, aproveitando o saber-fazer e os recursos 

existentes endogenamente. 

1.15.5. Quadro sócio-territorial local 

A pedreira “Água Nova de Baixo” está localizada na freguesia de Melides, que possui uma área de 

162,7 km2, e dista cerca de 12 km da sede de município. Do ponto de vista do relevo, apresenta duas 

zonas distintas: no litoral predominam as charnecas, de reduz ida fertilidade, ocupadas por pinhais e 

eucaliptais, e entrecortadas por duas várzeas de apetência agrícola (Fontaínhas e, especialmente, a 

várzea de Melides, onde abunda o cultivo do arroz); na restante área predomina a serra, ocupada por 

montados de sobro e algum pinhal, sobretudo manso. 

A população de Melides encontra-se distribuída pelos três setores de atividade sendo, contudo, 

verdade que a geração mais velha encontra ainda nos proventos retirados dos campos (agricultura, 

pecuária e silvicultura), o principal meio de subsistência. 

No verão as praias funcionam como um importante polo de desenvolvimento da economia da 

freguesia. Nas últimas duas décadas tem-se, igualmente, verificado por parte de famílias oriundas das 

cidades, em particular de Lisboa, a aquisição de terrenos para construção de segunda habitação e 

arrendamento de montes para o mesmo fim. 

A concretização de alguns empreendimentos turísticos esperados para a costa atlântica permite 

antever que, num futuro próximo, a população se dedique fundamentalmente a atividades relacionadas 

com o turismo e que este seja o principal meio de desenvolvimento da freguesia.  

A base económica local assenta fundamentalmente na agricultura, existindo algumas cerâmicas 

artesanais e manufatura de rolhas de cortiça. Até meados do século dezassete, o vinho ocupava o 

principal papel na produção agrícola, seguindo-se o milho, o feijão, o centeio, o trigo, e o linho. A partir 

de 1835, começa a ser cultivado o arroz na extensa várzea que vai até à lagoa de Melides que con fina 

com o mar. Nesta época surgem ainda montados, olivais e extensos pinhais e a produção de mel 

assume alguma preponderância na economia da freguesia, assim como a criação de gado suíno e 

caprino. A beleza natural e a presença de algum património arqueológico (o monumento megalítico da 

Pedra Branca, as Grutas da Cerca do Zambujal e do Lagar, a necrópole de Cistas de Casa Velhas), a 

par de algumas estruturas de apoio local como um parque de campismo, fazem desta freguesia um 

local de atração de visitantes com um potencial desenvolvimento das atividades lúdico-turísticas, 

impulsionado pela proximidade das praias. 

A área de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” insere -se numa área florestal ocupada 

essencialmente por uma produção florestal de pinheiro e eucalipto. Na envolvente da área de Projeto 

existem duas pedreiras de areia (Figura I.6 na página I.11). 
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O acesso à pedreira faz-se a partir de um acesso em tout-venant com cerca de 2100 m que entronca 

ao km 23 da EN 261, no sentido Sul-Norte, entre Melides e Pinheiro da Cruz. Atualmente. O ritmo de 

expedição dos camiões com areias provenientes da pedreira “Água Nova de Baixo” é, atualmente, em 

média, de 20 camiões/dia. 

1.15.6. A empresa GRANDAREIA e a pedreira “Água Nova de Baixo” 

A empresa Grandareia-Extração e Comercialização de Inertes, Lda. (GRANDAREIA) foi fundada em 

janeiro de 2004. A GRANDAREIA é uma empresa que se encontra dedicada à extração de areias, 

apresentado a sua sede na freguesia de Melides, Concelho de Grândola. A empresa apresentou um 

volume de negócios em 2012 da ordem dos 995 000 €. Atualmente a GRANDAREIA apresenta como 

principais objetivos de desenvolvimento a consolidação da posição da empresa, na qual a ampliação 

da pedreira que possui assume um elevado destaque. 

A GRANDAREIA centra a sua atividade na exploração, transformação de areia, abastecendo a 

indústria de construção civil e obras públicas a nível regional. Esta empresa possui atualmente apenas 

a pedreira “Água Nova de Baixo” onde se dedica à exploração de areias comuns.  

A GRANDAREIA emprega 8 pessoas das quais 4 se encontram afetas aos trabalhos de exploração na 

pedreira “Água Nova de Baixo”, estando os restantes 4 funcionários afetos ao transporte dos materiais 

explorados. 

A pedreira “Água Nova de Baixo” está licenciada desde 2007 sob o n.º6577, e possui cerca de 4,7 ha. 

Desde o início da atividade de exploração da pedreira que a qualidade do produto constitui a principal 

preocupação da empresa, numa tentativa de ir ao encontro das necessidades dos clientes e, dessa 

forma, garantir a sua satisfação e fidelização.  

A produção de areias da pedreira “Água Nova de Baixo” destina -se totalmente ao mercado regional. 

Dado o reduzido valor acrescentado do produto produzido, os principais mercados consumidores 

situam-se a uma reduzida distância da pedreira “Água Nova de Baixo”, concretamente as zonas de 

Sines, Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Évora, Serpa, Beja, Ferreira do Alentejo e 

Algarve. Os principais clientes da GRANDAREIA são:  

 IBERA (Centrais de betão em Sines e Évora);  

 BRITOBETÃO (Centrais de betão em Alcácer do Sal, Sines e Évora);  

 TRANSAQUA, S.A. (Pré-fabricados de betão em Ferreira do Alentejo); 

 Transportes Verdelocal, Lda (Santiago do Cacém); 

 BLOCOSINES, Lda. (Sines).  

A pedreira “Água Nova de Baixo” encontra-se em situação de pré-esgotamento, pelo que a empresa 

pretende assegurar a continuidade da sua exploração. No limite, se o licenciamento da ampliação da 

pedreira em análise não for viabilizada a empresa ficará a um prazo relativamente curto, 

impossibilitada de produzir areias com a quantidade e qualidade exigíveis que permita responder de 
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modo cabal à demanda da região de Sines, que apresenta dinâmica económica reativada, com 

tradução no incremento das edificações em curso e expectáveis a médio prazo. Acresce que estão 

projetados empreendimentos para a freguesia de Melides, nomeadamente o empreendimento Costa 

Terra, cuja concretização irá incrementar a necessidade de areias que poderá ser satisfeita pela 

GRANDAREIA.  

Adicionalmente, o licenciamento da ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” constitui peça 

essencial da sustentabilidade da empresa, na medida em que:  

 a partir dos 100 kms o custo dos transporte passa a influenciar significativamente os custos 

de produção, situação presentemente bastante agravada pelos sucessivos aumentos de 

combustível; 

 Neste local existe material com as características adequadas às necessidades da empresa e, 

concomitantemente, dos seus clientes.  

O não licenciamento da ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” refletir -se-ia necessariamente no 

encerramento da empresa GRANDAREIA, após o esgotamento das reservas existentes na área 

licenciada. 

Assim, a ampliação da área de exploração assume-se como crucial para a viabilidade futura da 

empresa e para a manutenção dos postos de trabalho atualmente existentes na empresa.  

1.16. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

1.16.1. Considerações iniciais 

A diversidade de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) existentes no quadro da legislação nacional 

demonstra uma crescente preocupação pelas questões relacionadas com o planeamento e 

desenvolvimento do território, embora coloque muitas vezes, dificuldades na articulação das várias 

figuras de gestão territorial. Com frequência, ocorrem situações de sobreposição, e muitas vezes de 

contradição, de dois IGT para uma mesma região. Tendo em conta as características objetivas destas 

figuras de gestão do território: ordenamento do território, conservação da natureza, preservação da 

qualidade do ambiente, entre outros, pode afirmar-se, sem grande erro, que estes acabam por 

condicionar, de uma forma mais ou menos gravosa, as atividades industriais em geral e a indústria 

extrativa em particular. Para obviar estas questões de articulação tem havido por parte das entidades 

competentes uma preocupação crescente na organização destes instrumentos que se reflete na 

legislação em vigor e na sua evolução num passado próximo. 

A Lei n.º 48/98, de 11 de agosto (alterada pela Lei n.º 54/2007, de 31 de agosto), estabelece as bases 

da política de ordenamento do território e urbanismo e tem como objeto, não só a definição do quadro 

da política de ordenamento do território e urbanismo e dos instrumentos de gestão territorial que a 

concretizam mas também a regulação, no âmbito desta política, das relações entre os vários níveis da 
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administração pública e destas com as populações e os representantes dos interesses económicos e 

sociais.  

A política de ordenamento do território e do urbanismo assentam num Sistema de Gestão Territorial 

que, num quadro de interação coordenada, se organiza em três âmbitos distintos, designadamente: 

 o âmbito nacional, que define o quadro estratégico para o ordenamento do território nacional;  

 o âmbito regional, que define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional em 

articulação com as políticas de âmbito nacional de desenvolvimento económico e social e 

estabelecendo as linhas orientadoras para o ordenamento municipal;  

 o âmbito municipal, que define as opções próprias de desenvolvimento estratégico o regime de 

uso do solo e a respetiva programação, sempre em estreita articulação com as linhas 

orientadoras de nível regional e nacional. 

A concretização do referido Sistema de Gestão Territorial nos seus diversos âmbitos é assegurada por 

um conjunto de coerente e articulado de Instrumentos de Gestão Territorial ( IGT). Estes IGT, de 

acordo com os seus objetivos diferenciados, integram: 

 Instrumentos de Desenvolvimento Territorial, nomeadamente, o Programa Nacional da Política 

do Ordenamento do Território (PNPOT), os Planos Regionais de Ordenamento do Território 

(PROT) e os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT);  

 Instrumentos de Planeamento Territorial, que engloba os Planos Diretores Municipais, os 

Planos de Pormenor e os Planos de Urbanização; 

 Instrumentos de Política sectorial tais como os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica e os 

Planos Regionais de Ordenamento Florestal, entre outros;  

 Instrumentos de Natureza Especial, que compreendem os Planos de Ordenamento de Áreas 

Protegidas, Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, os Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira e os Planos de Ordenamento dos Estuários.  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 53/2000, de 7 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 

29 de dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 

setembro, pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de 

agosto) fica definido o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do Sistema 

de Gestão Territorial, o regime geral do uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e 

avaliação dos IGT. 

A análise do estado de referência no âmbito da infraestruturação e ordenamento do te rritório foi, no 

âmbito do presente estudo, efetuada a diversos níveis, em função dos Planos vigentes sobre a área de 

incidência. Considerou-se assim, o nível regional, correspondente ao Plano Regional de Ordenamento 

do Território do Alentejo (PROTA) e o nível concelhio consubstanciado no Plano Diretor Municipal de 

Grândola.  
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1.16.2. Plano de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral  

O PROF-Alentejo Litoral (PROF-AL), aprovado através do Decreto Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de 

abril, e alterado pela Portaria n.º 62/2011, de 2 de fevereiro, tem como objetivos gerais (ponto 3 do 

Artigo 5º): 

a)  Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades:  

i. Promover uma silvicultura que não crie restrições para a caça e o recreio assoc iado a estas 

atividades; 

ii. Promover uma silvicultura compatível com a conservação de habitats naturais e espécies da 

fauna e flora com estatuto de proteção; 

iii. Promover a certificação tanto da gestão florestal como dos produtos florestais lenhosos e 

não-lenhosos; 

iv. Promover a gestão florestal sustentável e a certificação tanto da gestão florestal como dos 

produtos florestais, designadamente da cortiça;  

v. Adequar a distribuição da floresta de produção às zonas com maior potencial produtivo;  

vi. Executar planos de gestão para terrenos públicos tornando-os modelos a seguir pelos 

particulares; 

vii. Promover o potencial da pesca e da caça na dinamização turística (gestão cinegética que vise 

compatibilizar a exploração da caça com as necessidades de recreio);  

viii. Promover o aproveitamento do potencial turístico da zona, na melhoria dos espaços florestais 

envolventes. 

b)  Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas: 

i. Promover uma visão empresarial florestal através da certificação de gestão florestal sustentável e 

dos Fundos Imobiliários Florestais; 

ii. Promover a constituição de unidades de aproveitamento de biomassa florestal;  

iii. Promover a implantação da certificação de origem para o pinhão produzido na região;  

iv.Aumentar o conhecimento técnico na gestão florestal;  

v. Diversificar as espécies florestais e multifuncionalidade dos espaços florestais;  

vi. Planear novas arborizações, tendo em conta o potencial aumento do risco de incêndio;  

vii. Planear novas arborizações, tendo em conta a presença de doenças ou pragas com impacto 

significativo, nomeadamente o Nemátodo da Madeira do Pinheiro (NMP);  

viii. Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras de emprego;  
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ix. Promover a criação de áreas de exploração florestal com dimensão que garantam a viabilidade do 

investimento; 

x. Melhorar a eficácia da deteção de fogos e da primeira intervenção;  

xi. Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras de emprego;  

xii. Incrementar o nível de intervenção do associativismo na divulgação e implementação de 

conhecimentos técnicos e de gestão florestal. 

c)  Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais: 

i. Promover descontinuidades no coberto arbóreo; 

ii. Apostar, no longo prazo, em espécies e modelos silvícolas mais adaptados às condicionantes 

criadas pelas alterações climáticas; 

iii. Promover uma visão empresarial da exploração dos espaços florestais e incentivar a certificação 

da gestão florestal sustentável. 

A área em estudo integra-se na sub-região homogénea, “Pinhais do Alentejo Litoral”, em que, os 

modelos gerais de silvicultura a aplicar deverão ter como primeira função a produção, como segunda 

função o enquadramento e a estética da paisagem e como terceira função a proteção. As espécies 

florestais a privilegiar são o Sobreiro (Quercus suber), o Pinheiro-manso (Pinus pinea), e o 

Pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Devem também ser consideradas as seguintes espécies: cipreste 

(Cupressus sempervirens), casuarina (Casuarina equisetifolia), eucalipto (Eucaliptus globulus), freixo 

(Fraxinus angustifolia), choupo (Populus spp.), salgueiro (Salix spp.) e zimbro (Juniperus spp.). 

1.16.3. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, na sua “…qualidade de instrumento de 

desenvolvimento territorial, afirma o Alentejo como território sustentável e de forte identidade regional ”.  

O PROTA, no quadro dos instrumentos de desenvolvimento territorial “… fornece orientações 

estratégicas para os trabalhos de revisão dos PDM dos concelhos da região, cujos tempos médios de 

vigência aconselham uma reponderação e atualização generalizada, bem como para a elaboração, 

revisão e alteração de planos de natureza sectorial e especial .” 

Esse Plano assenta em quatro opções estratégicas de base territorial para a região do Alentejo, a 

saber: 

I. Integração territorial e abertura ao exterior, potenciando o posicionamento geográfico no 

contexto nacional e ibérico; 

II. Conservação e valorização do ambiente e do património natural;  
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III. Diversificação e qualificação da base económica regional reforçando e desenvolvendo os 

setores tradicionais e emergentes estratégicos, com destaque para os sistemas agro -silvo-

pastoris; 

IV. Afirmação do policentrismo suportado por um conjunto de centros urbanos  capazes de articular 

redes regionais. 

Essas opções estratégicas foram concretizadas num Modelo Territorial que valoriza, entre outros, o 

solo rural que se assume como o suporte das atividades relacionadas com a agricultura a pecuária ou 

a floresta ou os recursos geológicos, promovendo a contenção da edificação isolada e dispersa e o 

parcelamento da propriedade, racionalizando as infraestruturas e reabilitando o existente.  

O presente projeto vai ao encontro do preconizado, em termos genéricos, no PROTA e e m particular 

no Eixo II nas Opções Estratégicas de Base Territorial (OEBT), mais propriamente no 

OEBT III.1-Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os setores tradicionais 

estratégicos ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, e consolidar o desenvolvimento 

das atividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a base económica e afirmando 

novos setores de especialização regional.  

Complementarmente na OEBT III.1.1 — Setores tradicionais, é estipulado que a “economia regional 

integra um conjunto de atividades tradicionais provenientes da exploração e transformação de vários 

recursos endógenos, como a agricultura, a pesca, a agroindústria e a indústria extrativa, que são 

suscetíveis de melhorar os seus níveis de competitividade e, desta forma, aumentar o seu contributo 

para a produção regional.” 

Relativamente às Normas Específicas (Capítulo IV.2B) - Zonas de Potencial Aproveitamento de 

Recursos Geológicos, Exploração de Recursos Geológicos e Ordenamento Territ orial, é definido que: 

“41 — Deverá ser incentivado o desenvolvimento das indústrias extrativas e a gestão sustentável do 

seu ciclo de vida, em particular no domínio dos mármores, granitos e dos sulfuretos polimetálicos da 

Faixa Piritosa do Alentejo, e de outras jazidas em estudo, garantindo, no domínio do ordenamento e 

gestão territorial, as condições adequadas à sua exploração.  

42 — Deverão ser garantidas, ao nível do ordenamento e da gestão territorial, as condições 

necessárias a uma correta exploração dos recursos geológicos, nomeadamente como modo de 

salvaguarda das oportunidades para novos investimentos ao nível da prospeção e exploração de 

novas jazidas. 

43 — Os serviços competentes da Administração Central devem definir as áreas de reserva para 

exploração de recursos geológicos. A definição destas áreas de reserva deve estar associada à 

elaboração de um programa de prospeção e de exploração o qual deverá ser sujeito a uma avaliação 

ambiental. 
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44 — Os PDM devem delimitar as áreas de reserva para o aproveitamento de recursos geológicos e 

as áreas cativas para a exploração de massas minerais, definindo para estas áreas um regime de usos  

do solo compatível com as atividades de prospeção e de exploração dos recursos.  

45 — As áreas de reserva para o aproveitamento de recursos geológicos devem manter o uso atual 

até à entrada em atividade da exploração do respetivo recurso. 

46 — No capítulo das atividades extrativas e atividades transformadoras associadas, caberá à 

Administração Central: 

a) Privilegiar o aproveitamento do potencial endógeno os recursos geológicos e mineiros existente na 

região, monitorizando o necessário equilíbrio entre o crescimento económico e o impacte ambiental 

resultante da exploração e transformação dos recursos, de acordo com o disposto  na ENDS1 quanto à 

utilização sustentável dos recursos naturais. 

b) Implementar na região as propostas e disposições constantes no PNPOT quanto aos recursos 

geológicos e indústria extrativa, nomeadamente: 

i) Reforçar a inventariação e avaliação das potencialidades em recursos geológicos e promover a 

atualização cadastral e a criação de Áreas de Reserva e de Áreas Cativas para a gestão racional e 

regulamentação do modo de exploração, de forma a potenciar o desenvolvimento de atividades de 

valor acrescentado na região, em particular quanto às rochas ornamentais e aos sulfuretos 

polimetálicos da Faixa Piritosa; 

ii) Monitorizar as antigas áreas mineiras, após a fase de reabilitação ambiental, e concluir o 

Programa Nacional de Recuperação de Áreas Extrativas Desativadas, de modo a contribuir para a 

prevenção de riscos tecnológicos e revalorizar o património mineiro e de arqueologia industrial, em 

particular, o das minas de Aljustrel, S. Domingos e Lousal.  

c) Organizar e regulamentar o sistema regional do conjunto de áreas territoriais destinadas às 

necessidades específicas de ocupação resultantes da exploração sustentada, nomeadamente, 

associados à transformação e comercialização dos recursos.  

47 — Caberá aos municípios no âmbito do processo de elaboração ou revisão dos PMOT aplicáveis 

estabelecer um adequado ordenamento das zonas de exploração e definir normas de utilização que 

contribuam para a articulação entre as diversas atividades produtivas por forma a não comprometer a 

exploração das áreas com potencial extrativo, atribuindo -lhes a classificação de solo rural. 

48 — Caberá aos municípios com explorações de recursos geológicos a realização de estudos de 

ordenamento do território, estabelecendo unidades operativas e planeamento e gestão, identificando a 

necessidade de elaboração de Planos de Pormenor e estabelecendo as orientações genéricas para a 

                                                                        

1 Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável.  
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elaboração dos Planos Ambientais e de Recuperação Paisagística, bem como planos de escoamento 

dos subprodutos que viabilize o seu aproveitamento.” 

1.16.4. Plano Diretor Municipal (PDM) de Grândola 

A análise do ordenamento do território a nível municipal baseou-se no PDM de Grândola, ratificado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/96, de 4 de março, alterada pela Declaração 

n.º 17/2002, de 18 de janeiro, pela Declaração n.º 218/2002, de 11 de julho, pela Deliberação 

n.º 353/2008, de 13 de fevereiro, pela Deliberação n.º 860/2009, de 25 de março, pela Deliberação 

n.º 2864/2009, de 13 de outubro, pela Deliberação n.º 1969/2010, de 29 de outubro, pela Declaração 

de Retificação n.º 2410/2010, de 24 de novembro e pelo Aviso n.º 25367/2010, de 6 de dezembro.  

No que respeita à Planta de Ordenamento do Plano, a área de intervenção do projeto integra-se em 

“Espaços Florestais de Produção” coincidentes com “Áreas com potencial para a atividade extrativa” 

(Figura III.71).  

De acordo com o ponto 2 do Artigo 18.º - “Espaços Florestais”, do regulamento do PDM, nos “Espaços 

Florestais de Produção” é permitido o corte ou arranque de árvores, desde que se observe o disposto 

na legislação em vigor, nomeadamente a respeitante à proteção do sobreiro e da azinheira (alínea c) e 

a exploração de massas minerais, coincidentes com a subcategoria “Áreas com potencial para a 

atividade extrativa” (alínea e). 

Adicionalmente, é estipulado no ponto 1 do Artigo 37.º - Áreas afetas à exploração de recursos 

geológicos, que a prospeção e pesquisa de massas minerais ficam sujeitas ao “Regime Jurídico de 

Revelação e Aproveitamento de Bens Naturais Existentes na Crosta Terrestre” de acordo com a 

legislação em vigor (alínea a) sendo que é permitida a pesquisa e exploração de massas minerais nos 

locais indicados na Planta de Ordenamento (alínea b). Para tal, deve dar -se cumprimento às 

distâncias de proteção fixadas no regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais, as 

quais estabelecem as respetivas zonas de defesa (alínea c) e determinam igualmente que, à medida 

que se verifique a evacuação de determinadas áreas de exploração, o explorador ou, na sua falta, o 

proprietário, obriga-se a proceder à recuperação paisagística, de acordo com o regime jurídico da 

pesquisa e exploração de massas minerais, podendo para tal utilizar resíduos de construção e 

demolição, desde que seja dado cumprimento à legislação aplicável (alínea d).  

A área em análise insere-se, ainda que no limite, na unidade de ordenamento UNOR 4 (Fontainhas), 

incluída em espaços turísticos da faixa litoral. Estes espaços foram configurados pelo artigo 40.º do 

PROTALI e são constituídos pelas áreas de desenvolvimento turístico (ADTs) a sujeitar a plano de 

pormenor. 
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 Espaços Agrícolas de regadio 

 Espaços Florestais de produção 

 Espaços Florestais de proteção 

 Áreas com potencial para a atividade extrativa 

 Limite da unidade de ordenamento (UNOR) 

 Limite da Faixa Litoral (FL) / Faixa Central (FC) 

Figura III.71 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Grândola. 
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1.16.5. Servidões e restrições de utilidade pública 

No presente capítulo são analisadas as condicionantes legais que constituem o “conjunto das 

servidões e restrições de utilidade pública que impendem sobre um determinado território, 

condicionando a sua utilização.”1 Essa informação encontra-se compilada na Planta de Condicionantes 

do PDM “planta de presença obrigatória no conteúdo documental dos planos municipais de 

ordenamento do território, que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que 

possam constituir limitações ou impedimento a qualquer forma específica de aproveitamento do 

solo.2”, e na carta de REN publicada para o concelho de Grândola, ratificada pela Resolução de 

Conselho de Ministros (RCM) n.º 70/00, de 1 de julho (com as alterações introduzidas  pelas RCM 

n.º 17/2008, de 1 de fevereiro, Portaria n.º 59/2012, de 16 de março, Portaria n.º 99/2012, de 10 de 

abril e Portaria n.º 101/2012, de 13 de abril. 

De acordo com a Planta de Condicionantes (Figura III.72) e com a carta de REN (Figura III.73), a área 

a licenciar não abrange qualquer condicionante, não afetando assim quaisquer servidões ou restrições 

de utilidade pública. 

                                                                        

1 DGOTDU, 2005. 

2 Idem. 
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Figura III.72 – Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Grândola. 
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Figura III.73 - REN publicada para o concelho de Grândola. 
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2. PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No presente capítulo procede-se à análise e avaliação da evolução da situação atual sem proceder à 

ampliação da pedreira de areia “Água Nova de Baixo”. Este exercício, tal como qualquer outro tip o de 

projeção, define, essencialmente, uma evolução tendencial dos descritores ambientais considerados 

na situação atual, por um lado e, por outro, considera o enquadramento institucional em que se insere 

o projeto em causa com base, sobretudo, nos instrumentos de planeamento e ordenamento do 

território definidos para a área de referência.  

Este exercício prospetivo tem por objetivo principal fundamentar a avaliação dos impactes ambientais 

a apresentar no capítulo seguinte. Não se pretende, dessa forma, proceder a uma análise exaustiva 

dos efeitos resultantes da não implementação do projeto, mas sim perspetivar a evolução tendencial 

de alguns dos descritores ambientais. A análise efetuada incide, essencialmente, sobre os efeitos que 

se irão sentir, como acima referido, caso não seja efetuada a ampliação da pedreira (opção zero) e 

tem por base o estado atual do ambiente da área em estudo.  

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Grândola, determina que a zona de referência se enquadra em 

“Áreas com potencial para atividade extrativa” e em “Espaços florestais de produção”, pelo que se 

pode perspetivar a potencial implementação de um outro projeto de pedreira nesta área, dado que esta 

é uma zona onde ocorre uma formação com potencial para a produção de areias. Assim, e  no que 

respeita à evolução futura da zona, poderá esperar-se uma ocupação muito semelhante à que se 

pretende implementar com o presente projeto, pelo que a sua evolução se perspetiva bastante 

semelhante à descrita nos Capítulos seguintes. 

Por outro lado, como cenário igualmente provável, existe a hipótese de não haver lugar à 

implementação de nenhum projeto de extração de areias, pelo que a área em estudo poderá 

manter-se, no essencial, inalterada, isto é, com um uso silvícola. Nesse caso, a manutenção da 

situação atual terá sobretudo, reflexos significativos nos fatores de ordem sócio -económica, dado que 

as vertentes de caráter biofísico e ecológico se apresentam relativamente estáveis.  

Do ponto de vista biofísico, na ausência de licenciamento da ampliação da pedreira, caso o projeto 

não venha a ser aprovado, é de prever que, no decurso do seu período de vida útil não ocorram 

alterações significativas nesse âmbito. De fato, dado que a zona de referência se encontra 

relativamente afastada de qualquer povoação e, consequentemente, não sofre grandes pressões 

urbanísticas, é de prever que as alterações nesta área se restrinjam ao crescimento e adensamento 

da vegetação nas áreas a intervencionar com o projeto.  

Na ausência do licenciamento relativo à ampliação da pedreira, os trabalhos de extração cessarão 

praticamente de imediato uma vez que se encontram esgotadas as reservas existentes na área 

licenciada da pedreira. Neste cenário, proceder-se-ía à implementação do Plano de Recuperação 

Paisagística, conforme o estipulado no Plano de Pedreira aprovado, e ao encerramento da pedreira de 

acordo com a legislação em vigor.  
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Assim, e a prazo, a não aprovação da ampliação do projeto da pedreira “Água Nova de Baixo” poderá, 

dada a aptidão da área, conduzir à pesquisa, prospeção e abertura de nova pedreira de areia na 

envolvente próxima. A abertura de uma nova pedreira irá significar um maior consumo de tempo e 

recursos financeiros na pesquisa, prospeção e desenvolvimento do processo técnico e burocrático 

para a sua abertura, tempo esse que terá necessariamente reflexos nas vantagens competitivas da 

empresa a nível local/regional. Por outro lado, dada a situação de esgotamento de reservas na área 

licenciada da pedreira “Água Nova de Baixo” a não aprovação do projeto de ampli ação levará ao seu 

encerramento com perdas competitivas para a empresa exploradora que poderão, inclusivamente, 

levar ao seu encerramento, o que terá reflexos na comunidade local, com o despedimento dos 8 

funcionários da pedreira, o que afetará de forma direta os respetivos agregados familiares. Este efeito 

será altamente negativo quer para a empresa, pela componente financeiro a adjudicar a esta tarefa, 

quer pelos reflexos no futuro desses mesmos funcionários, numa altura de crise e crescimento da taxa 

de desemprego. 
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1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

1.1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste Estudo de Impacte Ambiental é a identificação e avaliação dos efeitos ambientais 

resultantes da implementação do projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”, 

considerando-se como impacte todas as modificações significativas, em relação à previsível evolução 

da situação atual, que decorram direta ou indiretamente da sua execução.  

Importa recordar que o projeto que agora se apresenta a procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental consiste na ampliação de uma exploração de agregados para a construção civil, com 

método de exploração idêntico ao atual, pelo que a partir da situação existente foi possível estimar, 

com elevada precisão, os impactes ambientais decorrentes desta ampliação.  

O facto de os fatores de perturbação referidos para a fase de exploração já ocorrerem na área, permite 

prever que tipo de impactes se mantém com a expansão da lavra. É ainda de referir que os impactes 

ambientais de qualquer intervenção humana dependem da sua natureza mas também da sensibilidade 

dos sistemas sobre os quais atua. 

A distinção dos impactes consoante a fase em que se desenvolve um dado projeto é, quando se trata 

de um projeto de exploração de inertes, em geral pouco nítida, quer quando se foca o referencial 

temporal, quer quando se observa o desenvolvimento da at ividade no espaço. Enquanto noutro tipo de 

projetos é clara a distinção entre a fase de construção, a fase de exploração/funcionamento e a fase 

de desativação/desmantelamento, num projeto de extração de inertes estas fases tendem a sobrepor -

se e a atuar de forma conjunta. De facto, as duas primeiras fases não são de forma alguma 

separáveis, já que a extração do recurso mineral implica uma série de ações geralmente associadas à 

fase de construção de um determinado empreendimento – desmatação, decapagem, desmonte e 

escavação do maciço rochoso, etc. – existindo uma transição direta para a desativação, podendo 

ocorrer todas em simultâneo numa mesma exploração. 

Na ótica industrial, uma pedreira pode ser vista como uma unidade de extração e processamento de 

matéria mineral, a qual implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos e maquinaria, 

bem como de recursos humanos. Por definição, neste tipo de projetos, é a localização da  

matéria-prima que define a localização das unidades de extração e processamento, ao contrário de 

outros projetos industriais onde a localização poderá depender mais de outros fatores tais como as 

acessibilidades ou a disponibilidade de mão de obra.  

Em virtude do exposto, a análise de impactes que se apresenta para cada um dos  descritores 

ambientais, considera uma exploração contínua (a qual implica a instalação de um conjunto de 

facilidades no terreno), estando implícito que a desativação irá decorrer continuamente no espaço ao 

longo do período de lavra. A requalificação ambiental das áreas afetadas durante o período de 

exploração trará, no geral, impactes positivos e permanentes para a generalidade dos descritores 

ambientais analisados. 
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Assim, no presente EIA, para a avaliação dos impactes ambientais decorrentes do licenciamen to da 

ampliação da pedreira “Courela da Serra” consideram -se duas fases de projeto, a que correspondem 

ações e afetações completamente distintas: 

 Fase de exploração – nesta fase procede-se à exploração da pedreira, sendo que as 

operações de lavra serão seguidas pelas de aterro e posterior recuperação faseada das áreas 

afetadas; 

 Fase de desativação/desmantelamento – correspondente ao abandono da lavra e à respetiva 

recuperação paisagística do local afetado. 

Neste capítulo, procedeu-se à caracterização dos impactes gerados pelo projeto de acordo com sete 

parâmetros. Para cada parâmetro foram ainda definidas classes, procedimento que permitiu efetuar 

uma avaliação semiquantitativa. Os parâmetros e as classes considerados foram as seguintes:  

 Natureza - Foram considerados impactes positivos, negativos ou nulos; 

 Grau de certeza - Parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes descritos 

e que depende do grau de conhecimento existente sobre as ações geradoras de impactes e 

sobre os sistemas sobre os quais atua. Os impactes previsíveis foram considerados como: 

possíveis, prováveis e certos;  

 Duração - Parâmetro que avalia o caráter permanente ou temporário de cada um dos 

impactes; 

 Reversibilidade - Parâmetro que avalia o caráter reversível, parcialmente reversível ou 

irreversível de cada um dos impactes; 

 Ordem - Consoante se trate de impactes diretamente causados pela implementação do projeto 

(impactes diretos) ou causados de forma indireta pelos processos que gera (impactes 

indiretos); 

 Magnitude - Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objetiva quanto possível, das 

consequências do projeto sobre as diferentes variáveis ambientais e sócio -económicas. 

Consideram-se as classes: muito reduzida, reduzida, média, elevada e muito elevada.   

 Significado – Parâmetro integrador que permite estabelecer uma comparação entre a 

importância dos diversos impactes. Pesa outros parâmetros, designadamente, a área afetada, 

a reversibilidade e a interação entre impactes. Os impactes são classificados como pouco 

significativos, significativos ou muito significativos.  

A temporalidade do projeto está dependente do faseamento da sua implementação bem como do 

período de vida útil da pedreira, associado às reservas existentes. Uma vez que o consumo de 

agregados de areia previsto pode variar face à evolução do mercado da construção civil e obras 

públicas regional, também o tempo de vida útil da pedreira poderá apresentar algum desvio em torno 

dos 13 anos estimados. 
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No que diz respeito à graduabilidade, destaca-se o facto da exploração da pedreira (lavra) ser 

concomitante com a recuperação paisagística, sendo que os seus efeitos se farão sentir 

progressivamente. 

De seguida serão detalhadas as metodologias de avaliação de impactes específicas adotadas por 

cada um dos descritores ambientais em causa e efetuada a sua avaliação. Destaca-se que, na 

avaliação de cada descritor, se procurou diferençar os parâmetros mais relevantes para a tipologia de 

impacte em questão, realçando o seu significado, em função dos parâmetros anteriormen te 

pormenorizados. 

1.2. CLIMA 

1.2.1. Impactes diretos 

Não se prevê que o projeto de licenciamento da pedreira “Água Nova de Baixo” venha a gerar 

impactes negativos mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas.  

Ainda que pouco significativos, os impactes ambientais previstos resultantes do projeto são: 

 Alteração do regime de escoamento de micro-escala das massas de ar; 

 Redução da evapotranspiração, devido à remoção do coberto vegetal remanescente;  

 Alteração da humidade relativa do ar, consequência da a lteração da topografia e do regime 

hidrológico local. 

No que respeita aos aspetos globais do clima, nomeadamente a depleção da camada de ozono 

estratosférico e as alterações climáticas, a sua abordagem e quantificação em termos de impacte 

ambiental é diversa. As substâncias que promovem a destruição do ozono1 não fazem parte dos 

processos normais das atividades em estudo. 

Ao nível das alterações climáticas, o impacte resultante das emissões de gases com efeito de estufa, 

resultará, maioritariamente, dos consumos de combustíveis nos equipamentos móveis. 

1.2.2. Influência do clima noutros fatores ambientais 

As variáveis climatológicas que mais condicionam a qualidade do ar, das águas e do ambiente sonoro 

que se observam na região de estudo são o regime de ventos e a precipitação. O regime de ventos 

porque dele depende o transporte dos poluentes atmosféricos, e nomeadamente o transporte a curta 

distância das partículas em suspensão. A precipitação porque, além de condicionar drasticamente as 

emissões fugitivas de partículas em suspensão, promove a deposição da generalidade dos poluentes 

                                                                        

1 Listadas no Anexo do Protocolo de Montreal, datado de 16 de setembro de 1987 e  ratificado pelo Governo Português. 
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atmosféricos por via húmida. Por outro lado, a precipitação será responsável por dois fenómenos que 

condicionam fortemente a qualidade das águas, e nomeadamente a das águas superficiais.  Esses 

fenómenos são a diluição e a erosão/arrastamento de partículas mais ou menos finas, entre outras 

substâncias suscetíveis de afetar a qualidade da água. 

As implicações das condicionantes climatéricas, vento e precipitação resultam, basicamente, ao ní vel 

da direção predominante do escoamento das massas de ar na região de estudo, bem como da área 

afetada pela formação de eventuais plumas de dispersão de poluentes na zona de exploração e 

acessos. 

No que se refere à precipitação, como fator de maior relevo salienta-se o número médio anual de dias 

sem precipitação ou com precipitações diárias abaixo dos 0,1 mm. Este fator favorece a formação de 

plumas fugidias contendo partículas suspensas, nomeadamente a partir dos acessos não asfaltados e 

dos rodados das viaturas pesadas, durante uma fração considerável do ano.  

Em termos de ambiente sonoro, tem-se a influência exercida por fatores como a temperatura, a 

humidade atmosférica e o regime de ventos, sobre os mecanismos de propagação das ondas sonoras. 

A velocidade de propagação do som no ar depende da temperatura e aumenta com esta. Por outro 

lado os meteoros agem como obstáculos à propagação do som, reduzindo a energia contida nas 

ondas sonoras, e diminuem o tempo de reverberação por aumento da área de absorçã o sonora 

equivalente do espaço em que as ondas se propagam. Quanto ao regime de ventos, ele condiciona a 

propagação das ondas sonoras que, como ondas mecânicas que são, ficam sujeitas ao campo de 

velocidades. Assim, os recetores localizados nas imediações das fontes de ruído ambiente deverão 

sentir com mais intensidade o ruído delas proveniente quando o vento sopra na sua direção (na 

direção dos recetores). 

Por último, no que concerne ao binómio precipitação/qualidade da água, tem-se uma maior 

probabilidade de ocorrência de fenómenos de erosão e consequente arrastamento de finos nos meses 

de maior precipitação. 

Salienta-se que estão consignadas medidas de minimização para cada um dos impactes secundários 

identificados, e que se encontram enumeradas nos capítulos dos respetivos descritores ambientais. 

1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Na área a intervencionar, os impactes ao nível do descritor geologia e geomorfologia já se encontram 

instalados, pelo facto de a pedreira se encontrar em atividade, refletindo -se nos processos erosivos, 

na destruição das formações geológicas e do relevo e na instabilidade do maciço.  

1.3.1. Processos erosivos 

As atividades que decorrem da fase de funcionamento da atividade extrativa na área do projeto, tais 

como a destruição do coberto vegetal e a remoção das terras de cobertura, põem a descoberto as 

formações geológicas, facilitando os processos erosivos, o que constitui um impacte negativo.  
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No entanto, tendo em consideração a elevada permeabilidade das formações que ocorrem na área 

(essencialmente arenosoas) pode-se afirmar que a sua suscetibilidade aos agentes erosivos não será 

significativa. Para além disso, a exploração possuirá sempre uma corta em que as cotas serão sempre 

inferiores à envolvente, pelo que a erosão dos materiais, a ocorrer, se rá sempre para o interior da 

corta. 

Dado que o maciço arenoso é relativamente homogéneo, pode-se afirmar que os impactes ocorrerão 

em toda a área da pedreira e que serão temporários, restringindo-se às operações de lavra. As 

operações de recuperação paisagística, principalmente a modelação topográfica com os estéreis da 

exploração e, posteriormente, a implantação da vegetação, irão permitir a fixação dos solos e a 

consequente reversibilidade dos impactes sobre os processos erosivos.  

1.3.2. Alterações na morfologia local 

A destruição das formações geológicas presentes na área de intervenção, como resultado das 

operações de desmonte, constituirá um impacte negativo permanente. Contudo, considera -se que esta 

perda será pouco significativa uma vez que estas formações geológicas não constituem valores 

geológicos a preservar nem formações raras, antes pelo contrário, as areias em exploração possuem 

uma extensão cartográfica bastante significativa. 

O impacte decorrente da modificação do relevo superficial, devido à atividade extrativa, será 

permanente, uma vez que não será reposta a topografia original. Este impacte será pouco significativo 

e parcialmente reversível, dado que a modelação proposta será enquadrada com a topografia 

envolvente, embora seja de assinalar um desnível topográfico da ordem dos 20 m entre a topografia 

original e a base da modelação topográfica prevista no Plano de Pedreira . 

A criação de depósitos temporários na área do projeto, como são o caso das pargas e das pilhas de 

material desmontado ou do parque de produtos, induzirá impactes ao nível da alteração na morfologia 

local e erosão dos materiais depositados. Esses impactes serão negativos mas pouco significativos, 

uma vez que terão caráter temporário. 

Prevê-se, ainda, a criação de depósitos definitivos, nomeadamente através da modelação da corta da 

pedreira com os estéreis a produzir. Estes serão utilizados no âmbito da recuperação paisagística com 

o intuito de permitir uma rápida reabilitação da área intervencionada pela exploração da pedreira e o 

melhoramento do seu enquadramento ambiental. A utilização destes materiais assegurará a 

estabilidade dos taludes de escavação, pelo que os impactes induzidos pela criação destes depósitos 

serão positivos, permanentes mas pouco significativos. 

1.3.3. Instabilidade do maciço 

Ao nível da geotecnia, os impactes expectáveis refletem-se na integridade estrutural do maciço, com 

implicações diretas na segurança de pessoas, animais e bens. De facto, a alteração de relevo 

resultante das atividades extrativas irá definir ângulos de talude com inclinações superiores às do 

relevo natural. Conforme preconizado na metodologia de desmonte da pedreira, as bancadas 
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possuirão ângulos de talude bastante inclinados (com um máximo de 50º com a horizontal), o que 

condicionará as condições de estabilidade do maciço arenoso a explorar. No entanto, convém 

salientar que esse ângulo de talude permitirá a estabilidade dos taludes até ao desenvolvimento das 

operações de modelação topográfica, pelo que não se perspetivam grandes problemas de estabil idade 

dos taludes de escavação. 

O método de desmonte a praticar nesta pedreira privilegiará o desenvolvimento das frentes de 

desmonte das cotas mais altas para as mais baixas, respeitando os ângulos definidos, de forma a 

assegurar a estabilidade estrutural do maciço. 

Assim, o estudo da presença de fatores que motivem o escorregamento ou fenómenos de aluimento, 

são de extrema importância para a garantia da estabilidade das escavações. Apesar de a 

probabilidade de ocorrência destes fenómenos ser reduzida, função da metodologia de lavra e 

modelação prevista no Plano de Pedreira, a sua ocorrência traduz-se num impacte direto e negativo. A 

sua magnitude será função das consequências que daí advierem, sempre condicionada ao 

envolvimento de pessoas, bens e/ou animais. 

Estes impactes, a ocorrerem, serão, ainda, temporários, uma vez que as operações de recuperação 

paisagística preveem a modelação da área, levando à estabilização dos taludes de escavação.  

Relativamente aos fenómenos naturais, como são a atividade neotectónica e sísmica associados às 

falhas de Grândola e Deixa-o-Resto ou a quaisquer outras estrutras geológicas ativas, desconhece-se 

a sua magnitude, embora seja certo que caso ocorram serão externos às atividades desenvolvidas no 

âmbito do projeto (Plano de Pedreira), pelo que não existem impactes associados aos descritores 

geologia e geomorfologia. 

1.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Os principais impactes do Projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” nos recursos 

hídricos superficiais relacionar-se-ão com a eventual afetação do regime de escoamento, por alteração 

da topografia da área de intervenção com a consequente criação de depressões, e com o incremento 

da carga sólida transportada. Contudo, neste capítulo, a análise dos recursos hídricos restri nge-se à 

componente superficial quantitativa sendo a componente qualitativa avaliada no capítulo IV.1.6.2. 

A área de intervenção do Projeto não abrange qualquer linha de água e corresponde a uma zona 

aplanada de sedimentos arenosos permeáveis onde predomina a infiltração. A área de intervenção 

não tem influência no escoamento global gerado na bacia hidrográfica da ribeira das Fontainhas e a 

água que ficará eventualmente armazenada temporariamente na corta não induz alterações no regime 

de caudais da ribeira.  

Deste modo, não se prevê que a pedreira induza interferências significativas quer no regime de 

escoamento superficial, quer na capacidade de transporte das linhas de água. Acresce o facto de a 

litologia arenosa, com permeabilidade elevada, permitir a sua infiltração das águas e a recarga do 

sistema aquífero subjacente. 
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Considera-se deste modo que os impactes em termos quantitativos sobre os recursos hídricos 

superficiais são certos, permanentes, uma vez que após a modelação do aterro final da pedreira nã o 

será totalmente reposta a topografia original do terreno, mas muito pouco significativos.  

Na fase de exploração da pedreira é previsível a ocorrência de impactes negativos, não restritos à 

área de intervenção, resultantes da circulação de máquinas e de camiões que, com o consequente 

aumento da compactação do solo, podem implicar a redução da sua capacidade de infiltração. No 

entanto, face à natureza dos solos, este impacte também não é significativo. 

Na fase de encerramento da pedreira e após a recuperação ambiental e paisagística, com revegetação 

da superfície, não é expectável a existência de impactes negativos, significativos, sobre os recursos 

hídricos superficiais. 

Em suma, em termos meramente quantitativos, os impactes globais nos recursos hídricos superficiais 

não são significativos. 

1.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Os eventuais impactes nos recursos hídricos subterrâneos na fase de exploração do Projeto, no que 

respeita aos aspetos quantitativos, foram avaliados relativamente aos seguintes parâmetros: 

a) Escavações e rebaixamento do nível freático – Atendendo à cota do piso base de exploração 

prevista no Projeto e às medições e observações piezométricas resultantes do inventário 

hidrogeológico, não haverá interseção do nível piezométrico durante a fase d e exploração, 

logo não se preveem solicitações no aquífero livre superficial que alterem ou interrompam o 

fluxo subterrâneo. Esta situação configura, assim, um impacte nulo;  

b) Alteração da taxa de infiltração – A remoção do solo de cobertura na fase preparatória da 

exploração, e do maciço areno-argiloso, alvo da exploração da pedreira, irá contribuir para o 

aumento da taxa de infiltração na zona de escavação, o que constituirá um impacte positivo, 

embora pouco significativo, e parcialmente reversível após o aterro final das áreas exploradas 

(recuperação paisagística). Contudo, uma vez que os rejeitados inertes utilizados no aterro 

consistirão no material essencialmente argiloso retirado das frentes de exploração, e nas 

argilas obtidas por decantação das lamas resultantes da lavagem das areias, irá ocorrer 

localmente a diminuição da taxa de infiltração do aquífero livre superficial. No entanto, de 

acordo com o PARP, após a deposição destes materiais de natureza argilosa será feita a 

modelação do terreno, resultando uma espessura variável de aterro entre 0 m e 19 m 

(Desenho 7) e sobre o aterro serão espalhados os solos de cobertura, previamente decapados 

e armazenados em pargas. Desta forma, irão existir zonas onde a espessura da camada 

argilosa será nula pelo que, globalmente, ocorrerá um impacte negativo, local, permanente, 

irreversível, pouco significativo, de magnitude reduzida;  

c) Caudais extraídos – A água necessária para a instalação industrial, instalações de apoio, rega 

dos caminhos e da estrutura verde, a implantar no âmbito do PARP, continuará a ser 
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proveniente do furo das instalações industriais e não é expectável o aumento do consumo 

atual. Assim, o impacte sobre a quantidade dos recursos hídricos subterrâneos será pouco 

significativo, temporário, reversível, e de magnitude reduzida, atendendo aos reduzidos 

consumos para os usos descritos (12 000 m3/ano). Salienta-se que o consumo efetivo de água 

proveniente do furo é inferior ao caudal de água necessário para os diferentes usos uma vez 

que a água de uso industrial é reaproveitada em circuito fechado, estimando-se uma 

reposição de cerca de 50% da água necessária; 

d) Influência do projeto sobre captações municipais – não serão afetadas, direta ou 

indiretamente, captações municipais de abastecimento público. Adic ionalmente, na área de 

intervenção e na sua envolvente próxima não existem referenciados outros furos de captação 

para consumo humano. Considera-se, por isso, o impacte nulo. 

Na fase de desativação não são esperados impactes negativos que possam determinar  uma alteração 

significativa do meio e das condições hidrogeológicas uma vez que, de acordo com o Plano Ambiental 

e de Recuperação Paisagística, integrado no Projeto, haverá enchimento parcial exclusivamente com 

os rejeitados inertes provenientes da exploração da pedreira, sendo parcialmente reposta a zona 

vadosa ou não saturada que protege o sistema freático local.  

1.6. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

1.6.1. Considerações iniciais 

No Projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” perspetiva -se a manutenção das 

instalações sociais (balneários e sanitários) e de apoio, nomeadamente o depósito de armazenamento 

de gasóleo, e o local de armazenagem de óleos e lubrificantes, e de manutenção dos equipamentos 

móveis. As manutenções e o armazenamento de óleos e lubrificantes, novos e usados, são efetuados 

em locais impermeabilizados e cobertos. O depósito de gasóleo encontra -se em local 

impermeabilizado e possui bacia de retenção. 

A beneficiação das areias funciona por via húmida, com a produção de efluentes industriais que 

consistem em água com argila em suspensão. Estes efluentes são bombeados para as bacias de 

decantação onde após a decantação das lamas, a água é bombeada para a bacia de águas limpas, 

sendo reutilizada em circuito fechado. As lamas remanescentes são utilizadas como  material de 

enchimento para a reposição topográfica e recuperação paisagística da pedreira. Não há descarga de 

efluentes nem no solo nem em linhas de água. 

Os efluentes domésticos gerados são encaminhados para uma fossa séptica estanque.  

Nas instalações sociais da pedreira, o abastecimento de água é realizado através do furo de captação 

existente na pedreira e a água potável é adquirida engarrafada.  
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1.6.2. Águas superficiais 

A qualidade das águas superficiais na envolvente da área de Projeto, apesar da sua ocorr ência ser 

diminuta e bastante limitada no tempo, poderá ser afetada pela atividade extrativa devido a:  

 Arrastamento de sólidos para a rede de drenagem em função da desmatagem das áreas de 

ampliação da pedreira e/ou incorreto acondicionamento de materiais a expedir; 

 Deposição, por via húmida e seca, de partículas sólidas (poeiras) originadas nas frentes de 

desmonte, pela circulação dos camiões no interior da pedreira ou na central de lavagem 

(equipamentos e parque de matéria-prima); 

 Derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas máquinas e veículos, 

afetos à exploração e transporte; 

 Derrame acidental com origem nas bacias de lamas que recebem os efluentes industriais.  

A afetação da qualidade das águas superficiais por partículas sólidas de granulometria fina constitui 

um impacte negativo, certo, temporário, de alcance variável e de significância reduzida. Em termos de 

origens e mecanismos de transporte poder-se-á afirmar que: 

 Dada a quantidade de poeiras produzida neste tipo de atividade, com origem quer na exploração 

do maciço arenoso, quer na circulação dos veículos de transporte de material desmontado em 

estradas não asfaltadas, e o facto de serem facilmente transportadas e depositadas nas linhas de 

água por ação do vento e da precipitação, o impacte resultante, ao nível da qualidade da água, é 

considerado potencialmente significativo. Esta significância é contudo atenuada, função da 

geometria da corta que potencia a acumulação destes materiais no seu interior;  

 No semestre húmido, o acarreio de material particulado quer dos depósitos de material a expedir 

(produto acabado), quer das poeiras depositadas nos caminhos da área de Projeto, poderá ser 

moderadamente significativo, ainda que temporário.  

No que concerne ao eventual derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados 

nas máquinas e veículos afetos à exploração e transporte, o impacte ao nível da qualidade das águas 

sendo incerto, a acontecer poderá ser negativo e muito significativo, se não forem tomadas me didas 

imediatas para o confinamento destes eventuais derrames. Salienta-se, contudo, que o 

armazenamento deste tipo de substâncias e o seu manuseamento é realizado em local devidamente 

impermeabilizado e coberto.  

Em relação a uma eventual ruptura nas bacias de lamas com o consequente derrame acidental de 

lamas, salienta-se que as bacias de decantação são construídas no interior da área de escavação da 

pedreira pelo que estão confinadas ao interior da corta propriamente dita, pelo que apesar de se 

considerar o impacte pouco provável, a acontecer, seria um impacte negativo, pouco significativo e de 

magnitude reduzida. Os eventuais derrames associados a deficiências extemporâneas no sistema de 

bombagem das lamas para as bacias de decantação são prevenidos pelos sistemas de proteção do 

próprio sistema de produção do efluente e pela rigorosa inspeção de todo o circuito de produção de 
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lamas por parte da empresa. Salienta-se, também, que a baixa fluidez das lamas e o caráter plano do 

terreno de toda a área de implantação do projeto impossibilitam a escorrência das mesmas. 

1.6.3. Águas subterrâneas 

A vulnerabilidade das águas subterrâneas na área de Projeto e envolvente próxima resulta do 

compromisso entre a vulnerabilidade intrínseca do tipo de formação geológica, com elev ada 

permeabilidade, e a profundidade do nível freático. Considera-se assim, a existência de uma 

vulnerabilidade crescente com o avanço em profundidade da lavra.  

Os impactes possíveis de ocorrerem na fase de exploração são os relacionados com:  

 Derrames acidentais de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis, da maquinaria utilizada na 

extração, no transporte e na expedição dos materiais e do depósito de combustível. Impacte 

pouco provável mas que, a acontecer, seria um impacte negativo e de significância 

dependente: 

  da magnitude da libertação do material contaminante, ou seja, do volume envolvido;  

  do tempo de resposta até ao confinamento da dispersão da contaminação;  

  da geologia local (à escala métrica), nomeadamente de características como a 

permeabilidade/porosidade do maciço arenoso com eventual presença de lentículas ou 

níveis argilosos. 

 Derrames acidentais com origem na fossa séptica estanque que recebe os efluentes 

domésticos. Impacte pouco provável mas que, a acontecer, seria um impacte negativo, cuja 

significância dependeria do efluente derramado. Salienta-se, contudo, que de acordo com os 

dados do Projeto, a GRANDAREIA promoverá a limpeza regular da fossa.  

Os combustíveis e lubrificantes presentes na área de intervenção do projeto são compostos por 

hidrocarbonetos, óleos e gorduras, que por não serem miscíveis na água e terem uma densidade 

inferior são designados por líquidos não miscíveis leves (LNAPLs) 1. Quando ocorre um derrame de 

uma substância do tipo LNAPL no solo, esta migra verticalmente na zona  vadosa (não saturada) por 

ação da gravidade. Se a quantidade de LNAPL derramado for tal que ultrapasse a concentração de 

saturação no solo então poderá atingir a franja capilar 2, apesar da maior parte ficar retida na zona 

vadosa. Após ter atingido a franja capilar, o LNAPL começa a acumular-se, formando uma lente, e 

continua a migrar até atingir o nível freático (zona saturada) podendo alguns componentes 

dissolverem-se na água e migrar, por difusão e advecção, seguindo o fluxo subterrâneo 3. Na Figura 

IV.1 apresenta-se um esquema ilustrativo da migração de hidrocarbonetos (LNAPL) no solo e na zona 

saturada.  

                                                                        

1 LNAPL: Light Nonaqueous Phase Liquids. 
2 Zona imediatamente superior à superfície freática na qual a água é mantida devido à subida, por capilaridade, da água 

subterrânea. 
3 C.W. Fetter, “Contaminant Hydrogeology”, 1999.  
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Fonte: C.W. Fetter, 1999. 

Figura IV.1  – Distribuição sub-superficial do derrame de um LNAPL.  

Nestes cenários, e perante uma eventual situação de acidente, o impacte ao nível da qualidade das 

águas do aquífero local será de magnitude reduzida dada a profundidade estimada do topo do aquífero 

(> 30 m) e, consequentemente, da zona vadosa não saturada.  

Na fase de desativação, os rejeitados inertes de natureza argilosa que serão aplicados na modelação 

do terreno contribuirão para o incremento da proteção dos recursos hídricos subterrâneos locais, ainda 

que a uma pequena escala, constituindo deste modo um impacte positivo, certo e pouco significativo. 

1.7. SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO 

1.7.1. Considerações iniciais 

A qualidade do solo e a sua capacidade de uso enquanto recurso, variam substancialmente no 

território e é com base nesse parâmetro, que conjuga um conjunto de fatores fis ico-químicos e 

estruturais, que se deverá fazer a opção de qual a melhor utilização possível do solo, numa perspetiva 

de desenvolvimento sustentável. 

A intensidade e a natureza dos impactes gerados pela alteração do uso do solo dependem das suas 

potencialidades intrínsecas. Quanto maior for a potencialidade de uso agrícola ou florestal de um 

determinado solo, mais amplas serão as alternativas para a sua utilização. Desta forma, uma alteração 

profunda do uso, em particular quando essa utilização é não agríco la ou florestal, pode gerar impactes 

significativos, principalmente quando os solos com essas características são raros ou quando a 

tipologia da sua ocupação assume um interesse ou valor particular.  
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1.7.2. Fase de exploração 

A ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” originará alterações ao uso atual do solo. No entanto, 

dos 30,6 ha da área de Projeto, apenas serão afetados por essa alteração do uso cerca de 9 ha, uma 

vez que a área restante já se encontra intervencionada pela indústria extrativa e pelas instala ções 

anexas, com exceção de um espaço com cerca de 3 ha no quadrante noroeste da área a licenciar, que 

não encontra afetada por esse uso e que será preservado no âmbito do presente projeto.  

Na área a afetar pela exploração de areias, de acordo com o definido no Plano de Pedreira, os solos 

serão decapados, sendo posteriormente armazenados em pargas (cerca de 18 000 m3), e 

conservando-se a sua capacidade produtiva, de forma a serem repostos na fase de recuperação 

paisagística.  

A remoção das terras de cobertura gera um impacte negativo, certo e direto, pouco significativo (após 

a reposição da camada arável inerente à recuperação paisagística da área explorada o solo readquire 

a sua capacidade produtiva), localizado (restringe-se a uma área reduzida considerando a totalidade 

da área já afetada), de magnitude reduzida (restringe-se à área a explorar, não se propagando às 

áreas confinantes) e temporário (o solo será devidamente decapado e armazenado, de modo a ser 

utilizado posteriormente na recuperação paisagística). 

No que se refere à compactação do solo, induzida pelos novos depósitos de material e pela circulação 

dos equipamentos móveis, não são expetáveis impactes significativos, prevendo-se que existam 

apenas alterações localizadas e pontuais do grau de compactação. 

Deverá ainda garantir-se o manuseamento adequado de produtos tóxicos, como óleos, combustíveis e 

lubrificantes, uma vez que o derramamento deste tipo de produtos induz a contaminação dos solos e 

impactes muito significativos e negativos. A magnitude deste potencial impacte dependerá da 

propriedade e quantidade dos produtos derramados. Dessa forma, se forem cumpridas as medidas 

preconizadas no projeto, que asseguram a manutenção adequada dos equipamentos, a sua descarga 

no solo resultará unicamente de uma situação acidental, pelo que o impacte negativo resultante se 

considera incerto e pouco significativo. 

Acresce que o projeto prevê a implementação faseada do Plano de Lavra, Plano de Aterro e Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística, permitindo a compatibilização das atividades de lavra com 

as tarefas de deposição e de recuperação paisagística. A recuperação paisagística na área afeta à 

escavação avançará simultaneamente com a exploração e será iniciada logo que estejam finalizadas 

as respetivas atividades de escavação em cada zona. 

Realça-se que a colocação das lamas da lavagem das areias para reposição topográfica poderá 

alterar, localmente, a estrutura e a textura do subsolo bem como a sua disponibilidade hídrica para as 

plantas. No entanto, dado que na camada superior do aterro serão colocados os solos decapados e 

que este aterro será confinado e ocupará uma área reduzida, no contexto regional, considera -se que 

os impactes associados a esta operação serão pouco significativos.  
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1.7.3. Fase de desativação 

A recuperação das áreas escavadas e, posteriormente, das áreas associadas aos anexos de pedreira, 

após o seu desmantelamento, configura-se como um impacte positivo significativo sobre as unidades 

pedológicas locais. De facto, o restabelecimento da camada de solo e dos meios para a implantação e 

crescimento da vegetação na área de intervenção, irá proporcionar as condições para que se processe 

a génese natural das camadas de solo afetadas pela exploração, o que trará benefícios sobre todo o 

ecossistema envolvente, significando uma renaturalização de toda a área de intervenção.  

Na fase pós-indústria extrativa, a aplicação das medidas estabelecidas no PARP, gerará um impacte 

positivo sobre os solos e o uso dos solos, dado que haverá uma sobreposição de uma camada de 

terra vegetal e uma adição controlada e eficiente de nutrientes, permitindo aumentar a produtividade 

do solo e efetuar a recuperação do revestimento vegetal de forma faseada e ordenada com espécies 

adequadas às condições edafo-climáticas e significativo, permitindo a instalação de um revestimento 

com mais qualidade do que o existente atualmente. 

Em suma, a implementação das medidas pressupostas no Plano de Pedreira e nomeadamente, no 

PARP, após a desativação da pedreira, contribuem para a renatural ização da globalidade da área 

afetada pela indústria extrativa, permitindo incrementar a qualidade global dos solos da área de 

intervenção, aumentando a sua capacidade de uso e possibilitando ocupações variadas e alternativas 

no futuro. 

1.8. GESTÃO DE RESÍDUOS 

1.8.1. Fase de exploração 

De acordo com o Projeto de Ampliação da Pedreira “Água Nova de Baixo”, serão produzidos dois tipos 

de resíduos durante a exploração da pedreira: resíduos mineiros e resíduos não mineiros.  

Os resíduos mineiros são compostos pelos estéreis da pedreira resultantes da extração de areia e 

podem classificar-se como “Resíduos de extração de minérios não metálicos”, com o código 

LER 01 01 021. São, ainda, produzidos resíduos (também estéreis) na unidade de beneficiação que se 

classificam como “Areias e argilas”, com o código LER 01 04 092. Estes resíduos são integralmente 

depositados no interior da área da pedreira, consituindo os materiais de aterro definitivo, no âmbito 

das atividades de recuperação paisagística da pedreira.  

Desta forma, atendendo a que este tipo de resíduos a produzir é inerte, é endógeno e integrará o 

aterro definitivo da pedreira, considera-se que o impacte é positivo, significativo, permanente, 

irreversível e de magnitude moderada, dada a dimensão das áreas em análise.  

                                                                        
1 Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 
2 Idem. 
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Em relação aos resíduos não mineiros, de acordo com o Projeto, as tipologias a produzir são as que 

se elencam no Quadro IV.1: 

Quadro IV.1 – Resíduos não mineiros gerados pela atividade da pedreira.  

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER1 DESTINO 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e 

lubrificação 

13 02 08 
Operador de resíduos 

Filtros de óleo 16 01 07 Operador de resíduos 

Pneus usados 16 01 03 Operador de resíduos 

Lamas de fossa séptica 
20 03 04 Serviços municipalizados ou 

operador de resíduos 

 

Atendendo a que: 

 Os resíduos gerados são armazenados, em recipientes próprios, num local impermeabilizado e 

coberto, de modo a prevenir potenciais derrames e consequentemente a contaminação dos 

solos e dos aquíferos até à sua recolha pelo operador de resíduos (Figura II.18); 

 As lamas da fossa séptica são regularmente recolhidas por um operador de resíduos ou pelos 

serviços municipalizados; 

 O Projeto prevê as seguintes medidas específicas de gestão de resíduos:  

o Não serão permitidas atividades das quais possa resultar a introdução de solutos 

tóxicos perigosos, nomeadamente o armazenamento e manipulação dessas 

substâncias; 

o Não serão utilizados recipientes contendo combustíveis, lubrificantes ou outras 

substâncias nocivas ou perigosas para o ambiente em condições que não garantam a 

proteção do solo; 

o Serão expressamente proibidas quaisquer tarefas de manutenção de máquinas, 

equipamentos ou viaturas, bem como o seu reabastecimento de combustível, fora dos 

locais previstos para o efeito; 

o Será realizada uma gestão e manuseamento correto dos resíduos associados à 

pedreira, nomeadamente, combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através 

da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado, reduzindo, assim, a 

possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações. 

                                                                        
1 Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 
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Não se perspetiva a ocorrência de impactes negativos significativos na fase de exploração. 

1.8.2. Fase de desativação 

De acordo com o Projeto, quando concluídos todos os trabalhos de exploração e de recuperaç ão será 

efetuada uma vistoria de modo a garantir que todos os resíduos existentes na pedreira foram 

totalmente expedidos por entidades credenciadas para os locais adequados. Caso seja detetada a 

presença de algum resíduo dentro da área licenciada serão tomadas de imediato todas as medidas 

necessárias para o remover. Os potenciais resíduos sobre os quais incidirá a vistoria na fase de 

desativação serão os que se apresentam no Quadro IV.2 e que resultam da normal atividade industrial 

e das atividades de desativação. 

Quadro IV.2  – Resíduos resultantes da atividade industrial e das atividades de desativação.  

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER DESTINO 

Resíduos de extração de minérios não 

metálicos 
01 01 02 

Modelação da área da pedreira  

Areias e argilas 01 04 09 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador de resíduos  

Pneus usados 16 01 03 

Filtros usados 16 01 07 

Betão 17 01 01 

Tijolos 17 01 02 

Lamas de fossas sépticas 20 03 04 

 

Não se perspetiva a ocorrência de impactes negativos significativos na fase de desativação. 
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1.9. QUALIDADE DO AR 

1.9.1. Considerações iniciais 

As partículas em suspensão são o principal poluente atmosférico gerado nos trabalhos a realizar. As 

fontes de emissão deste poluente, associadas aos trabalhos de extração de areia da pedreira “Água 

Nova de Baixo”, devem-se essencialmente aos trabalhos de remoção e à circulação de viaturas que 

transportam as areias. 

A análise dos impactes gerados pelas partículas que irão existir na envolvente da área em estudo, 

será realizada através da quantificação do nível médio de concentração de partículas em suspensão 

em recetores próximos dos acessos à pedreira.  

Para tal procedeu-se à análise detalhada das emissões associadas tendo por base os critérios 

propostos pela Agência Americana para o Ambiente (EPA) em “Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors (AP-42)” (1995) aplicando-se o capítulo 13.2.2 - Unpaved roads - onde é descrita a 

metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de emissão de vias de acesso não pavimentad as. Na 

avaliação de impactes não foi considerada a central de lavagem de areias como uma fonte de 

poluentes atmosféricos uma vez que a mesma funciona por via húmida possuindo taxas de emissão 

extremamente reduzidas. 

Com base no Projeto em análise, considerou-se, para efeitos de cálculo, que a produção média da 

pedreira será de 200 000 ton/ano. Esta produção será responsável por um tráfego no máximo de cerca 

de 4 camiões/hora em cada sentido. 

O acesso de expedição da pedreira “Água Nova de Baixo” é feito a partir de uma estrada em 

tout-venant com cerca de 2,1 km de extensão que entronca na EN 261.  

1.9.2. Tráfego em vias não asfaltadas 

Para avaliar a magnitude dos impactes decorrentes do tráfego de veículos pesados ao longo das vias 

não asfaltadas efetuou-se a quantificação das emissões de partículas tendo por base a metodologia 

citada anteriormente. 

A taxa de emissão de uma via não pavimentada pode ser determinada aplicando a expressão  1: 
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em que, 
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E – Taxa de emissão de PTS, PM2,5 ou PM10 (g/vkp)1; 

S – Percentagem de finos do pavimento; 

W – Peso médio dos veículos (t); 

M – Humidade no pavimento (%). 

As constantes k, a, b e c, dependem do tamanho específico da partícula e assumem os valores 

descritos no Quadro IV.3. 

Quadro IV.3 -Valores assumidos pelas constantes a aplicar na equação 1.  

CONSTANTE PM10 

k (g/vkp) 2,6 

A 0,8 

B 0,4 

C 0,3 

 

Para um cálculo mais realista, deverá ser incluído na equação 1 um fator que considere o número 

médio anual de dias sem precipitação. Assim, obtém-se a equação 2: 
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em que:  

P – Número médio anual de dias com precipitação superior a 0,1mm; assumindo as constantes K, a, 

b e c os valores descritos anteriormente. 

Para o caso em estudo foram realizadas duas simulações, com o objetivo de determinar as emissões 

de PM10 nas situações de piso seco (sem controlo das emissões) e de piso húmido (com controlo das 

emissões), tendo-se obtido os resultados que se apresentam no quadro seguinte. As determinações 

foram realizadas tendo em consideração os dados da estação meteorológica de Grândola.  

 

 

                                                                        

1 g/vkp – gramas por veículo por quilómetro percorrido. 
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Quadro IV.4 -Fatores de emissão de partículas em acessos não pavimentados.  

TIPO DE 

POLUENTE 

FATOR DE EMISSÃO [g/vkp] 

SEM CONTROLO DAS 

EMISSÕES 
COM CONTROLO DAS 

EMISSÕES 

PM10 1284 322 

 

Com base nos fatores de emissão apresentados no Quadro IV.4 e tendo em conta a produção prevista 

para a pedreira é possível determinar as emissões globais PM10, com e sem controlo das emissões. 

Tendo em consideração a produção da pedreira de 200 000 t/ano e o facto do acesso entre a EN  261 

e a entrada da pedreira possuir cerca de 2,1 km estima-se que as emissões de PM10 provenientes 

dos acessos não asfaltados no interior e no exterior da pedreira seja da ordem das 46 ton/ano no caso 

de não serem controladas as emissões e da ordem das 11,7 t/ano caso esse controlo seja efetuado. 

1.9.3. Avaliação quantitativa de impactes 

Como já foi referido, o principal fator de degradação da qualidade do ar associado ao projeto em 

análise será a circulação de viaturas e máquinas nos acessos não asfaltados no interior da área de 

exploração e na via de acesso pavimentada em tout-venant que liga a pedreira à EN 261. Com o 

objetivo de quantificar os impactes induzidos pelo projeto, foram realizadas simulações 1 que 

permitissem determinar a concentração de PM10 na envolvente, considerando o controlo das emissões 

e a ausência desse controlo. Para o efeito, foram simuladas as emissões de PM10 no interior da área 

da pedreira e no seu acesso até à EN 261. Foram considerados os dois recetores caracterizados na 

situação de referência. 

Nas simulações realizadas considerou-se o volume de tráfego estimado tendo em conta a produção da 

pedreira (200 000 t/ano a que corresponde um tráfego global de cerca de 4 camiões por hora em cada 

sentido), as condições climatéricas da região, a geometria dos acessos internos e externos e a 

localização dos recetores. 

A análise de impactes realizada no presente estudo corresponde a uma análise de impactes 

cumulativos da laboração da pedreira “Água Nova de Baixo” com as restantes fontes de poluentes 

atmosféricos existentes na envolvente. Esta análise foi realizada através da adição dos níveis de 

concentração previstos pelo modelo AERMOD View Ver. 7.3.0, devidos à laboração da pedreira “Água 

Nova de Baixo”, com os níveis de concentração medidos na caracterização da situação de referência, 

que se devem à laboração de todas as fontes existentes na envolvente, nomeadamente  as duas 

pedreiras que se localizam a sul. Para a estimativa das concentrações médias anuais o valor previsto 

pelo modelo foi adicionado à concentração média da campanha de medição enquanto que, para a 

estimativa da concentração máxima diária as concentrações previstas pelo modelo foram adicionadas 

ao máximo diário de cada campanha de medição. 

                                                                        

1 Foi aplicado o modelo de dispersão do tipo gaussiano AERMOD View ver. 7.3.0 que permite simular a dispersã o de 

poluentes a partir de fontes fixas e lineares e que tem como base os modelos EPA AERMOD, AERMAP, AERMET, ISCST3, 

ISC-PRIME, BPIP e PCRAMMET. 
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Figura IV.2  - Mapa de dispersão de PM10 (máximo diário). 
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Figura IV.3  - Mapa de dispersão de PM10 (média anual). 
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No Quadro IV.5 apresentam-se os resultados obtidos, pela aplicação do software AERMOD View.  

Quadro IV.5 - Resultados das simulações realizadas pela aplicação do modelo AERMOD View 

Pedreira “Água Nova de Baixo” 

Ponto Distância [m] ao limite da pedreira 

Concentração de PM10 [g.m-3] 

Máximo diário Média anual 

A1 250 15 0 

A2 180 20 0 

IMPACTES CUMULATIVOS 

PONTO DISTÂNCIA [m] AO LIMITE DA PEDREIRA 
CONCENTRAÇÃO DE PM10 [g.m-3] 

MÁXIMO DIÁRIO MÉDIA ANUAL 

A1 250 53 38 

A2 180 50 37 

 

De acordo com os resultados obtidos no quadro anterior, verifica-se que os trabalhos de exploração da 

pedreira “Água Nova de Baixo” serão responsáveis pela ocorrência de impactes negativos sobre a 

qualidade do ar. Ainda assim, os valores obtidos para ambos os recetores sensíveis considerados são 

inferiores ao limite estabelecido legalmente. Concretamente, os níveis de concentração de PM10 

(máximo diário) previstos pelo modelo AERMOD correspondem a cerca de 30 % do valor limite diário. 

Considerando os impactes cumulativos verifica-se que, pontualmente, poderão ocorrer níveis de 

concentração que excedem o máximo diário, no ponto R1. No entanto, essas excedências serão 

pontuais estando previsto na legislação nacional um máximo de 35 excedências ao longo de um ano 

civil. Relativamente aos níveis médios anuais verifica-se que a laboração da pedreira terá pouca 

expressão, sendo cumpridos os valores limite estabelecidos na legislação, em ambos os pontos 

considerados. 

Da análise realizada verifica-se que os impactes associados à laboração da pedreira serão 

praticamente nulos relativamente aos valores medidos na situação de referência. De relembrar que o 

controlo de emissões teve em consideração o controlo das emissões de poeiras nos acessos no 

interior da pedreira e no acesso não asfaltado até à EN 261. 

A simulação realizada permitiu verificar a importância do controlo de emissões dos trabalhos 

produzidos, para que a qualidade do ar da área em estudo não seja comprometida. A correta gestão 

dos trabalhos, e a manutenção adequada das máquinas e veículos utilizados será igualmente 

responsável pela limitação das emissões de poluentes atmosféricos. Assim, é possível concluir que os 

impactes ao nível da qualidade do ar, associados à ampliação da pedreira serão negativos, pouco 

significativos. Estes impactes serão temporários (ocorrendo apenas durante a laboração da pedreira) e 

reversíveis (com o encerramento da pedreira e a sua recuperação paisagística).  
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1.10. AMBIENTE SONORO 

1.10.1. Metodologia de previsão 

A avaliação de impactes no ambiente sonoro foi realizada para a fase de exploração, entendida como 

a fase em que se procede ao desmonte da areia, ao seu processamento na unidade de crivagem e de 

lavagem de areias, ao seu carregamento em camiões e ao transporte para o exterior da exploração. A 

avaliação de impactes foi realizada com recurso a software específico, concretamente o programa de 

previsão e mapeamento de ruído ambiental exterior Predictor, na sua versão V6.10. Este software está 

de acordo com os requerimentos apresentados pela Diretiva 2002/49/CE e pela legislação nacional. 

Este software permite a realização das simulações segundo um conjunto de normas 

internacionalmente reconhecidas, tendo-se recorrido às normas de cálculo propostas pela 

Recomendação da Comissão n.º 2003/613/CE de 6 de agosto, nomeadamente a norma ISO 9613-2 

“Acoustics – Attenuation of Sound Propagation Outdoors, Part 2: General Method of Calculation ” no 

caso do ruído industrial (fontes pontuais – equipamentos associados ao processo produtivo) e a norma 

NMPB-Routes96 método nacional de cálculo francês (SETRA, CERTU, LCPC, CSTB), no caso do 

ruído de tráfego rodoviário.  

O programa foi aplicado para a simulação dos níveis de ruído gerados pelas fontes fixas e móveis a 

instalar no local pela implementação do projeto.  

Como fontes móveis foi considerado o transporte das areias no acesso en tre a pedreira e a EN 261. A 

potência sonora do acesso entre a pedreira e a EN 261 é obtida pelo número de veículos pesados e 

ligeiros que circulam nessa via, através da aplicação de uma equação específica definida pela norma 

NMPB.  

As fontes fixas consideradas na modelação, dizem respeito aos equipamentos associados aos 

trabalhos a realizar no interior da pedreira. Estas fontes possuem potências sonoras distintas de 

acordo com o indicado no Quadro IV.6. 

O método de cálculo utilizado para simular os níveis de ruído gerados recorre a um conjunto de dados 

de entrada nomeadamente à localização das fontes ruidosas, à topografia do terreno e ao volume de 

tráfego de veículos pesados. 

A norma ISO 9613.1/2 permite simular os níveis de ruído segundo a seguinte equação: 

LAeq, per = Ldw – Cm – Ct, per, 

em que; 

Ldw = Lw – R – A 

Sendo que: 

LAeq, per – nível sonoro contínuo equivalente, no período de referência (dB(A));  

Cm – Correção devida às condições climatéricas (dB); 

Ct, per – Correção devida ao número de horas que a fonte considerada se encontra ativa, no período 

de referência em análise (dB); 
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LdW – Nível de potência sonora 

Lw – Nível de pressão sonora (dB(A)) por oitava; 

R – Redução na fonte definida pelo utilizador, (dB(A)) por oitava (tendo-se utilizado um valor igual a 0); 

A – Atenuação em dB por oitava; 

A atenuação A é determinada segundo a equação: 

A = Dc + Adiv +Aatm + Agr + Abar + Afol + Asite + Ahous 

Em que: 

Dc – Correção da directividade em dB; 

Adiv – Divergência geométrica em dB; 

Aatm – Absorção pela atmosfera em dB por oitava; 

Agr – Efeito do solo em dB por oitava; 

Abar – Efeito de barreira em dB por oitava; 

Afol – Atenuação devido à vegetação em dB por oitava; 

Asite – Atenuação devida a edifícios industriais em dB por oitava; 

Ahous – Atenuação devida a edifícios habitacionais, em dB. 

No caso da norma NMPB os níveis de emissão sonora são calculados através da seguinte equação:  

Lwi = [(Evl + 10*lg(Qvl))  (Epl + 10*lg(Qpl)] + 20 + 10*lg(li) + R (j) 

em que: 

 - Adição Logarítmica; 

Evl e Epl – Nível de emissão sonora de veículos ligeiros e veículos pesados, respetivamente, 

calculado de acordo com a definição do “Guide du Bruit”1; 

Qvl e Qpl – Tráfego médio horário de veículos ligeiros e de veículos pesados, respetivamen te; 

Li – Comprimento, em metros, do segmento de fonte linear modelada;  

R(j) – Valor da ponderação A, de acordo com a norma EN 1793-2. 

Após a determinação do nível de potência sonora nos acessos internos e externos, a aplicação da 

metodologia descrita na norma NMPB permite determinar o decaimento nos níveis de ruído tendo em 

consideração a segmentação das fontes lineares, o efeito de absorção e de reflexão do solo, a 

reflexão em écrans verticais e a difração lateral.  

                                                                        

1 Guide du Bruit des Transport Terrestres (Ministère des Transports France, novembro 1980)  
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1.10.2. Resultados obtidos 

Os trabalhos de exploração da pedreira “Água Nova de Baixo” implicam a utilização de diversos 

equipamentos que serão responsáveis por fontes ruidosas, com especial destaque para o tráfego de 

viaturas pesadas. Os equipamentos associados aos trabalhos a realizar possuem potências  sonoras 

elevadas, no entanto, estes estarão colocados em profundidade à medida que vai sendo extraída a 

areia. No Quadro IV.6 descrevem-se as fontes sonoras consideradas, o seu regime de laboração bem 

como a potência sonora associada a cada um dos equipamentos. 

Quadro IV.6 – Fontes sonoras consideradas e potência sonora associada 

Fonte sonora 
Número de 

equipamentos 
Regime de laboração Potência sonora 

Pá carregadora 2 8 horas/dia 100 dB 

Escavadora giratória 1 8 horas/dia 90 dB 

Dumper 1 8 horas/dia 95 dB 

Crivo 1 8 horas/dia 85 dB 

Unidade de lavagem e 

classificação 
1 8 horas/dia 95 dB 

 

Na modelação realizada consideraram-se apenas as fontes ruidosas associadas ao projeto em 

análise, pelo que os valores obtidos correspondem ao ruído particular da pedreira. Assim, os valores 

obtidos serão adicionados aos valores medidos na situação de referência. Uma vez que a pedreira 

apenas labora durante o dia, apenas é calculado o ruído ambiente previsto neste período. Para a 

determinação do parâmetro global Lden são contabilizados os valores obtidos nos outros dois períodos 

nas medições realizadas. 

Para a simulação dos níveis de emissão sonora na fase de exploração foram consideradas as 

condições mais desfavoráveis que correspondem à realização dos trabalhos em simultâneo em toda a 

área de escavação, bem como o desenvolvimento desses trabalhos à superfície do terreno. Estas 

condicionantes permitem avaliar o ruído produzido em situações limite, ainda que estas não se 

venham a verificar na prática. 

Na modelação foi ainda contabilizado o tráfego de viaturas pesadas que acedem à pedreira 

estimando-se, de acordo com a produção anual, que seja de 4 veículos pesados por hora em cada 

sentido.  

Na Figura IV.4 é apresentado o mapa de ruído particular a gerar pela laboração da pedreira para o 

período diurno. No Quadro IV.7 procede-se à determinação do ruído ambiente previsto para os 

diferentes períodos de referência, de acordo com as novas características resultantes da ampliação, 

sendo que no Quadro IV.8 se procede à determinação do Lden para os diferentes pontos. 
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Figura IV.4  - Mapa de ruído particular da pedreira “Água Nova de Baixo”  
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Quadro IV.7 – Determinação do nível de ruído característico para o período diurno 

Ponto 

Período de referência - Diurno 

Ruído particular 
(previsto) 

Ruído residual (medido) Ruído Ambiente 
(previsto) 

Lday 
(previsto) 

R1 55,0 56,5 58,8 58,1 

R2 52,0 51,3 54,7 53,7 

R3 48,0 49,1 51,6 50,8 

R4 60,0 56,9 61,7 60,4 

 

Quadro IV.8 – Análise do critério de exposição máxima. 

Ponto 
Lday 

(Previsto) 
Levening 

(Medido) 
Lnight 

(Medido) 
Lden 

(Previsto) 
Lden 

(Sit. Ref) 

R1 58,1 48,1 44,2 56,7 56,4 

R2 53,7 44,3 41,9 52,7 52,6 

R3 50,8 44,7 40,4 50,5 50,3 

R4 60,4 48,0 44,4 58,5 57,9 

 

Como já foi referido, a envolvente da área em estudo ainda não se encontra classificada 

acusticamente, de acordo com os critérios constantes do RGR. Nestas situações, o RGR estipula que 

aos recetores sensíveis se aplica os valores limite de Lden igual a 63 dB(A) e Lnight igual a 53 dB(A) 

(ponto 3 do Artigo 11º). 

De acordo com o Quadro IV.8, o limite estabelecido não é ultrapassado em nenhum dos pontos 

considerados. Os valores obtidos na modelação permitem concluir que a laboração da pedreira “Água 

Nova de Baixo” não será responsável pelo incremento significativo no ruído ambiente na envolvente. 

De facto, de acordo com a modelação realizada, os níveis de ruído nos pontos considerados d everão 

sofrer um incremento face à situação de referência inferior a 1,0 dB(A). Esta situação justifica -se pelo 

facto da pedreira “Água Nova de Baixo” já se encontrar instalada no local e em plena laboração pelo 

que os níveis de incomodidade já se encontram instalados. 

Assim, face à situação atual não se prevê qualquer alteração com a implementação do projeto. Os 

níveis de ruído previstos, expressos pelos parâmetros Lden e Lnight , não deverão exceder os valores 

limite estabelecidos para as zonas não classif icadas. 

No Quadro IV.9 procede-se à análise do critério de incomodidade para o período diurno, tendo por 

base os níveis de ruído ambiente previstos e os níveis de ruído residual medidos na situação de 

referência. De acordo com o estabelecido no RGR o cumprimento do critério de incomodidade obriga a 
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que a diferença entre o nível de ruído ambiente e o nível de ruído residual não seja superior a 6 dB(A) 

para o período em causa. 

Quadro IV.9  – Análise do critério de incomodidade. 

PONT

O 

PERÍODO DIURNO 

RUÍDO AMBIENTE 
(PREVISTO) 

RUÍDO RESIDUAL 
(MEDIDO) 

DIFERENÇA 

R1 58,8 56,5 2,3 

R2 54,7 51,3 3,4 

R3 51,6 49,1 2,5 

R4 61,7 56,9 4,8 

 

De acordo com os resultados apresentados no Quadro IV.9 verifica-se que em nenhum dos locais 

considerados é previsível a ocorrência de violações ao critério de incomodidade. As características 

dos trabalhos a realizar, associadas à morfologia do terreno e à fraca afluência de veículos de 

transporte de areias (previsão de 4 veículos/hora), são as principais razões para a ausência de 

incomodidade associada à laboração da pedreira. 

 

1.10.3. Conclusões 

No decurso da exploração da pedreira “Água Nova de Baixo” ocorrerão impactes negativos devido à 

laboração dos diferentes equipamentos associados ao processo produtivo, bem como ao tráfego de 

viaturas induzido pela pedreira. Apesar disso, os valores previstos permitem concluir que esses 

impactes são pouco significativos prevendo-se o cumprimento dos valores limite legislados. No que se 

refere ao critério de incomodidade verificou-se que em nenhum dos pontos será excedido o valor 

limite, não sendo expectável que o mesmo venha a sofrer alterações.  

Assim, considera-se que a implementação do projeto da pedreira “Água Nova de Baixo” irá gerar 

impactes negativos ao nível do Ambiente Acústico da envolvente, ainda que pouco significativos, 

temporários e reversíveis. 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO” 
 

 

 
Pág. IV.28 AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E.132195.03.01.sd 

 

1.11. FLORA E VEGETAÇÃO 

1.11.1. Considerações iniciais 

Os impactes gerados pela ampliação da pedreira decorrerão, acima de tudo, das ações inerentes à 

sua exploração.  

Importa recordar que o projeto que agora se apresenta a procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental consiste na ampliação da área de exploração de uma pedreira de areia que se encontra 

atualmente em laboração.  

Foi considerado impacte todas as modificações que constituam um desvio à evolução da situação 

atual, podendo decorrer direta ou indiretamente da execução do projeto de ampliação. Refira -se ainda 

que os impactes ambientais de qualquer intervenção humana dependem da sua natureza mas também 

da sensibilidade dos sistemas sobre os quais atua.  

A análise dos impactes foi realizada através de uma abordagem qualitativa, em que foram 

identificadas as principais ações potenciadoras de impactes sobre as comunidades biológ icas. Para 

além das áreas de exploração que ficam totalmente desprovidas de vegetação, também as atividades 

inerentes ao funcionamento da pedreira (acessos, movimentações, depósitos) degradam as 

comunidades envolventes. Espera-se assim que o estado de conservação dos habitats tenda a 

deteriorar-se. Para minimizar este aspeto, devem ser tidas em conta as medidas propostas.   

1.11.2. Fase de exploração 

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da execução deste projeto serão, essencialmente, 

resultantes das atividades que antecedem a lavra: a desmatação e a decapagem. Devido às 

características da atividade, a eliminação do coberto vegetal, a remoção da camada fértil do solo, o 

aumento dos declives, o aumento da erosão e a remoção do banco de sementes do solo, c riam 

dificuldades à regeneração natural das espécies e comunidades vegetais na área de intervenção. No 

entanto, o Projeto prevê o armazenamento em pargas dos solos de decapagem (num volume estimado 

de 18 000 m3) para posterior aplicação nas atividades de recuperação paisagística da pedreira, o que 

permite reverter parcialmente e minimizar o impacte negativo.  

Os impactes indiretos derivados da dispersão e deposição de poeiras são de difícil avaliação. Para 

além de ainda não existirem estudos bibliográficos conclusivos sobre esta temática, no caso das 

areias, as poeiras são menos frequentes dadas as características do grão do inerte (mais pesado). 

Quando ocorre, a deposição de poeiras afeta a vegetação na medida em que as partículas se 

acumulam nas folhas das plantas existentes na envolvente próxima à área de laboração e respetivos 

acessos, podendo ter efeitos no metabolismo das plantas, diminuindo o seu crescimento e 

produtividade. 

Estas ações vão originar impactes maioritariamente negativos na flora, vegetação e habitats sendo 

que a recuperação paisagística faseada irá promover impactes positivos. Dado que a vegetação 
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envolvente é composta por espécies algo resistentes e adaptadas a condições de maneio, é 

expectável que, apesar de sofrerem impactes negativos, estes sejam considerados pouco 

significativos. Seguidamente apresentam-se os impactes esperados, bem como a sua classificação 

para este descritor:  

Destruição da vegetação da área a explorar: Na área de ampliação da pedreira ocorrem formações 

florestais de eucaliptal e pinhal com matos dunares que pertencem ao Habitat 2260 e prados do 

Habitat 2230, num estado de conservação entre próximo do razoável, dado que as intervenções no 

sub-coberto são frequentes. Na futura área de escavação ocorrem 29 sobreiros, conforme 

representado na Figura IV.5, cujo abate deverá ser precedido pelo respetivo pedido à Autoridade 

Florestal Nacional, e o qual deverá ser alvo de medidas de compensação 1. Salienta-se que o Projeto já 

contempla a aplicação dessas medidas de compensação pela plantação, desde logo, de 40 sobreiros 

na área da pedreira (Desenho 6 em anexo). Desta forma, este impacte considera -se negativo, direto, 

certo, longo prazo, permanente, local, parcialmente reversível (possível de minimiz ar), de magnitude 

reduzida e pouco significativo,  

Antropização do coberto vegetal na área envolvente à exploração : o nível de perturbação sobre as 

formações vegetais na envolvente, resultante de um aumento da utilização da zona de projeto e sua 

envolvência por parte de trabalhadores, poderá aumentar ligeiramente face ao que atualmente se 

observa, podendo produzir-se uma diminuição na biodiversidade e um aumento do desenvolvimento 

de espécies ruderais. Este impacte considera-se negativo, direto e/ou indireto, provável, médio prazo, 

temporário, local, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo;  

Emissão e deposição de poluentes atmosféricos e poeiras na vegetação circundante, decorrentes da 

combustão das máquinas e do levantamento de poeiras do so lo: Este impacte considera-se negativo, 

indireto, certo, longo prazo, temporário (mas verificável durante toda a exploração), local, reversível, 

de magnitude reduzida e pouco significativo; 

Recuperação paisagística concomitante: O PARP inclui a modelação com os estéreis da exploração, o 

espalhamento das terras vegetais previamente armazenadas e o revestimento vegetal com espécies 

autóctones e ambientalmente favoráveis. Este impacte considera-se positivo, direto, certo, longo 

prazo, permanente, local, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

                                                                        

1 Tal como foi referido no capítulo da Caracterização da Situação de Referência, o sobreiro é uma espécie protegida pelo 

Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho.  
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Figura IV.5 – Carta de habitats da área de estudo com a sobreposição do limite de escavação.  
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1.11.3. Fase de desativação 

Durante a fase de desativação, decorrerá a finalização da implementação do Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística (PARP) que permitirá tornar reversíveis alguns dos impactes referidos 

anteriormente. A implementação do referido PARP, que incluirá o desmantelamento de todo o 

equipamento e instalações de apoio existentes na pedreira e a posterior recuperação de todas as 

áreas afetadas pela sua exploração, irá promover a recuperação da vegetação natural, facto que será 

potenciado pelo elenco vegetal preconizado neste plano.  

Conclui-se que, para a fase de desativação: 

 o desmantelamento de todo o equipamento e instalações de apoio existentes na pedreira não trará 

impactes adicionais no âmbito do presente descritor;  

 a recuperação das áreas afetadas pela exploração trará impactes positivos, certos, permanentes, 

reversíveis, diretos, de reduzida magnitude e significativos; 

A avaliação da significância dos impactes positivos teve em conta a adaptação do elenco florístico do 

Plano de Recuperação para as áreas em causa e a aplicação das medidas recomendadas (Capítulos 

IV.4.2 e IV.4.3.9. 

1.12. FAUNA E BIÓTOPOS 

1.12.1. Considerações iniciais 

De um modo geral, não é expectável que a área de estudo e envolvente sejam relevantes para a 

conservação das comunidades faunísticas com estatuto de conservação desfavorável. Contudo, é de 

referir os seguintes factos:  

 Ao nível dos mamíferos, grupo com maior número de espécies com estatuto de conservação 

desfavorável, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, verifica -se que a área 

em estudo propriamente dita não possui características especialmente relevantes para as 

espécies mais sensíveis como é o caso dos morcegos, em que a maioria destes apresenta 

estatuto de ameaça; 

 No caso das aves, grupo com maior número de espécies potenciais, verifica -se que quatro das 

espécies consideradas apresentam estatuto de “Quase Ameaçada”, têm for tes probabilidades 

de ocorrer na área de estudo e sua envolvente, sendo elas: a Águia -cobreira (Circaetus 

gallicus), o Papa-moscas-cinzento (Muscicapa striata), o Picanço-barreteiro (Lanius senator) e 

o Corvo (Corvus corax); 

 Para a herpetofauna (anfíbios e répteis), duas espécies potenciais estão classificadas com 

estatuto de “Quase Ameaçada”, sendo assim de salientar a potencial presença da 
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Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossis galganoi) e a Lagartixa-de-dedos-denteados 

(Acanthodactylus erythrurus), e uma espécie potencial está classificada com estatuto de 

ameaça de “Vulnerável”, a Víbora-cornuda (Vipera latastei). 

1.12.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração da pedreira prevê-se que os impactes sobre a fauna sejam divididos em 

dois grandes grupos: perturbação e perda direta de elementos (mortalidade). Relativamente aos 

biótopos, o que se verifica é uma substituição dos existentes antes da exploração, por novos biótopos 

criados pela exploração (escavações). 

A exploração de inertes é uma atividade que afeta o solo, não só à superfície como também em 

profundidade, pelo que a posterior recuperação espontânea da vegetação autóctone é muito difícil se 

não forem tomadas medidas minimizadoras adequadas. A destruição do coberto vegetal decorrente da 

exploração da pedreira tem como consequência direta a perda de biótopos para a fauna, o que leva ao 

afastamento de algumas espécies para áreas envolventes não intervencionadas. No entanto, a perda 

de biótopos não é a única responsável pelo afugentamento das espécies. O  impacte visual, o ruído e 

as poeiras resultantes da atividade de laboração normal da exploração, provocam também, em maior 

ou menor escala, o afastamento de espécies faunísticas. Apesar da área a licenciar incluir zonas 

intervencionadas e com poucos biótopos naturais, ocorre muito previsivelmente a afetação de locais 

de reprodução, repouso e alimentação de algumas espécies.  

A degradação das condições físicas da envolvente, através do aumento do nível de poeiras na 

atmosfera, do aumento do ruído ou ainda de eventuais contaminações do meio, pode afetar as 

populações da fauna mais sensíveis provocando alterações fisiológicas e/ou comportamentais.  

Devido ao nível de intervenção que atualmente já ocorre na área de estudo, é expectável que as 

espécies mais sensíveis, que geralmente correspondem às espécies de maior interesse 

conservacionista, já não utilizem os recursos aqui existentes, tendo algumas sido consideradas para a 

área por poderem ocorrer de passagem, dada a zona em que se insere a área em estudo.  

Durante a fase de exploração, existe sempre uma mortalidade da fauna associada, no entanto, esta 

pode ser mais ou menos significativa. A mortalidade de indivíduos numa pedreira resulta não só das 

ações de desmatação e decapagem, como também da mobilização de solos. Caso estas ações 

decorram durante o período de nidificação a probabilidade de ocorrer mortalidade por esmagamento 

aumenta, uma vez que várias são as espécies, incluindo aves, que fazem ninho no chão ou próximo 

deste. Uma outra fonte de mortalidade são os atropelamentos causados pela movimentação de 

máquinas e veículos afetos à exploração.  

Considerando a fauna confirmada e potencial da área em estudo e os biótopos existentes, segue -se a 

avaliação dos impactes sobre a fauna: 

Eliminação dos biótopos: a eliminação de áreas de florestas de produção (pinhal e eucaliptal) constitui 

para a fauna um impacte negativo, direto, certo, longo prazo, permanente, local, reversível (se forem 
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aplicadas as medidas de recuperação faseada previstas no Projeto) de reduzida  magnitude e pouco 

significativo; 

Afastamento das espécies: o afastamento de espécies da área em estudo para áreas de substituição 

constitui um impacte negativo, direto, certo, curto prazo, temporário, local, reversível, de reduzida 

magnitude e pouco significativo; 

Alterações fisiológicas: na generalidade considera-se este impacte negativo, indireto, incerto, longo 

prazo, temporário, local, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo;  

Mortalidade: a perda de indivíduos de espécies faunísticas considera-se um impacte negativo, direto, 

certo, curto prazo, temporário, local, irreversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.  

1.12.3. Fase de desativação 

Os impactes negativos decorrentes desta fase ocorrerão apenas durante o início da desativação da 

pedreira, uma vez que algumas das ações (e.g. movimentação de máquinas e equipamentos, 

desmantelamento de estruturas) poderão continuar a provocar alguns dos impactes sentidos na fase 

de exploração como a mortalidade e o afugentamento de espécies.  

Após a implementação da recuperação paisagística, verificar-se-á a recuperação de biótopos 

favoráveis à recolonização pela comunidade faunística, o que beneficiará não só a área 

intervencionada como também a sua envolvente. A recuperação do coberto vegetal dará ao espaço, 

não somente uma nova identidade, como uma melhoria da qualidade do ar, um aumento dos refúgios 

disponíveis e de fontes de alimento para a fauna. 

A recolonização do local pela fauna, resultante da implementação do PARP, constitui um impacte 

positivo, direto, de magnitude reduzida, permanente, certo, local, reversível e significativo.  

1.13. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

No decurso da avaliação efetuada no Capítulo III.1.13 (Situação de Referência) não foram detetados 

dados patrimoniais que inviabilizem o projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”. 

Todavia, tal não implica que não possam existir vestígios arqueológicos ocultos no solo.  

No âmbito do Projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”, as ações  passíveis de gerar 

impactes negativos (direto ou indireto) sobre ocorrências de interesse cultural, no decurso da Fase de 

Exploração são: 

 Descubra do terreno: desmatação e remoção da camada vegetal; circulação de máquinas  

 Exploração do recurso: escavação no substrato geológico; depósito de inertes. 
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Na Fase de desativação não se prevê que ocorram impactes negativos. Nesta fase, que ocorrerá após 

o fim da lavra e no final da recuperação paisagística, serão efetuadas as operações de 

desmantelamento das infraestruturas industriais. 

Ressalva-se que com base nos dados obtidos foi possível constatar que o Projeto da Pedreira, nas 

fases de exploração e desativação, não interfere com ocorrências de interesse cultural. Assim, com 

referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que possam resultar do 

Projeto. O impacte sobre eventuais vestígios de interesse arqueológicos ocultos no solo tem 

características indeterminadas. 

Contudo vários fatores permitem considerar a possibilidade de existirem vestígios de ocupação 

humana antiga na Área de Incidência, nomeadamente: 

 ser constituída por solos arenosos, situação que pode originar um rápido encobrimento de 

eventuais vestígios arqueológicos; 

 a localização próxima de um curso de água (ribeira das Fontainhas), o que constitui uma 

característica privilegiada para a ocupação humana. 

Desta forma, são proposta medidas de minimização específicas no capítulo IV.4.3.11.  

1.14. PAISAGEM 

1.14.1. Considerações gerais 

Neste âmbito pretende-se identificar as principais alterações paisagísticas resultantes da 

implementação do Plano de Pedreira proposto para as fases de exploração e de desativação, avaliar 

os impactes visuais negativos resultantes dessas alterações, para que, sempre que possível, sejam 

propostas as adequadas medidas de minimização, a integrar no Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística (PARP) elaborado. 

A atividade extrativa origina sempre impactes visuais potenciais de elevada magnitude e que se 

encontram associados à: 

 destruição do coberto vegetal existente, que no caso em análise é, principalmente, composto 

por eucalital, pinhal e matos; 

 remoção e armazenamento da “terra viva” de cobertura, sendo que na área de ampliação da 

escavação da pedreira “Água Nova de Baixo” existem cerca de 18  000 m3 de terra vegetal que 

serão removidos e armazenados em pargas; 

 formação de uma nova topografia resultado das escavações e depósitos de materiais, 

geralmente inadequada à cobertura com terra viva e ao estabelecimento e desenvolvimento 

de vegetação. 
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As alterações morfológicas geradas constituirão impactes visuais tanto mais significativos quanto 

maior for a sensibilidade visual das áreas onde ocorram e quanto maior o período de vida útil da 

atividade extrativa. 

Deve salientar-se que o projeto em análise pressupõe a recuperação paisagística faseada das áreas 

exploradas, à medida que as cotas finais da lavra vão sendo atingidas, devendo ser reposta uma 

paisagem produtiva e sustentável no mais curto espaço de tempo possível, de acordo com o previsto 

no PARP. 

Para a pedreira em estudo, de acordo com o que se constatou na descrição da situação de referência 

(Capítulo III.1.14), dadas as características de ocupação do solo das unidades de paisagem presentes 

na área, onde a ocupação predominantemente florestal, a presença apenas de edificações isoladas e 

a inexistência de núcleos de recetores sensíveis, considerou-se que a área em estudo apresenta uma 

sensibilidade paisagística baixa e qualidade visual média.  

1.14.2. Visibilidade da pedreira 

Durante a fase de exploração do Projeto, os impactes paisagísticos centram-se nas características 

visuais da paisagem local, afetada pela perda de elementos paisagísticos significativos e pela criação 

de novos elementos de diferente valor. 

Assim, o uso silvícola preexistente será substituído pela ampliação de uma área de indústria extrativa, 

cujo significado paisagístico depende, em grande parte, do seu grau de extrusividade e das suas 

caraterísticas morfológicas e de cor, externas, contribuindo para a alteração visual dessa área, e neste 

caso, para a ampliação de um uso que contribui para degradação da paisagem, desenquadrada da 

envolvente e das condições naturais preexistentes. 

A metodologia de análise da extensão da influência da pedreira na paisagem baseou -se na definição 

da bacia visual potencial da área de escavação. O cálculo automático dessa bacia visual teve por base 

a informação digitalizada a partir das cartas militares abrangidas pela área em estudo, à escala 

1/25 000 (Figura IV.6). 

A análise realizada não considerou a existência de elementos na paisagem que possam “camuflar” a 

presença da pedreira, tais como a vegetação arbórea que envolve a área de projeto. No entanto, essa 

metodologia permite aferir a extensão dos impactes visuais. Assim, quanto maior , mais irregular e 

recortada for a área delimitada, maior é o impacte visual da infraestrutura analisada, já que existe uma 

maior variação na direção dos raios visuais e, consequentemente, a sua presença é mais notória1. 

Podem, ainda, considerar-se três limiares de visibilidade, em função dos quais é avaliado o significado 

dos impactes expectáveis:  

                                                                        

1 CLARK et al. 1981; ESCRIBANO et al. 1989; MOPU 1984 e 1989 
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 a zona próxima, até 750 m de distância, na qual a pedreira é visível nitidamente e com 

pormenor; 

 a zona média, com intervalo entre 750 m e 1500 m, onde, apesar de se ver nitidamente a 

pedreira, os seus pormenores se esbatem, impondo-se na paisagem, pelo conjunto dos 

elementos que a constituem; 

 a zona longínqua, ou cénica, com um limiar de visibilidade superior a 1500 m, em que a 

pedreira e as suas infraestruturas de apoio se destacam na paisagem, englobados no cenário, 

isto é, como massas que se impõem cada vez menos, à medida que o observador se afasta. 

Dependendo das condições de visibilidade, condicionadas pelo clima local, (existência de 

neblinas e nevoeiros) a sua presença será, ou não, muito notória. 

Do cruzamento das áreas visíveis com o zonamento dos limiares de visibilidade e a presença de 

povoações e ou vias de hierarquia superior, resulta a avaliação dos impactes visuais associados à 

pedreira. Essa avaliação foi efetuada de uma forma expedita e teve por base as cartas de ocupação 

do solo realizadas no âmbito deste estudo e fotografias aéreas obtidas no GoogleEarth, 

complementadas com visitas de campo com o fim de aferir a presença de elementos que atuem c omo 

fator de atenuação ou absorção visual da infraestrutura em estudo, conforme se pode observar na 

Figura IV.6. 

Da análise da referida figura, é possível verificar que apenas um pequeno troço da EN  261 que 

atravessa a área de estudo no quadrante oeste, no sentido S-N, a cerca de 1300 m da área de projeto 

(localizando-se dentro do limiar de visibilidade), poderá causar alguma preocupação em termos de 

observadores sensíveis, no entanto, o reduzido movimento dessa via durante grande parte do ano 

(mais movimentada durante o período de verão) e a densa barreira arbórea existente, limitam por 

completo o acesso visual da área de projeto.  
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Figura IV.6 – Carta de visibilidade potencial da área de projeto. 
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1.14.3. Impactes paisagísticos 

O projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” prevê alterações na morfologia preexistente 

da área de intervenção, resultando em impactes negativos, nomeadamente, ao nível da remoção do 

coberto vegetal, decapagem do solo existente e alteração do re levo natural (escavação para extração 

de areias), no entanto, apenas uma área com cerca de 9 ha sofrerá alteração do seu atual uso, uma 

vez que, a restante área a licenciar se encontra já intervencionada pela indústria extrativa.  

Em função dos critérios estudados, considera-se que o impacte visual potencial da pedreira será 

pouco significativo uma vez que a sua bacia visual é pouco recortada e sem grandes variações 

altimétricas ou pontos fisiográficos notáveis que permitam uma melhor acessibilidade visual.  

O cumprimento do Plano de Pedreira, onde se pressupõe uma recuperação paisagística concomitante 

com a lavra, bem como, a manutenção da vegetação de porte arbóreo na envolvente da área de 

projeto e facto de, não se identificar a existência de um grande número de observadores sensíveis na 

área em estudo, permitirá atenuar os impactes expectáveis na paisagem.  

A maioria dos impactes paisagísticos será gerada durante a fase de exploração, considerando -se, por 

isso, que estes serão significativos mas, na sua maioria, temporários. Uma vez que as maiores 

perturbações ocorrerão durante a lavra da pedreira, considera -se que a generalidade dos impactes 

ambientais associados à sua presença serão eliminados com a conclusão da implementação do 

PARP, após o encerramento da atividade extrativa. Existe um impacte que permanecerá após a 

exploração da pedreira “Água Nova de Baixo” e que diz respeito às alterações na morfologia da 

paisagem. 

1.14.3.1.  Impactes na fase de exploração 

A fase de exploração corresponde a uma etapa de desorganização espacial e funcional do território, 

em que os impactes incidem sobre a área da pedreira e envolvente. Assim, os impactes negativos 

previstos para a fase de exploração são os seguintes:  

 Alterações da morfologia do território e do uso do solo;  

 Eliminação do coberto vegetal existente; 

 Remoção da camada superficial de terra viva; 

 Contraste cromático e textural dos elementos; 

 Infraestruturação no ambiente tradicional local, nomeadamente maquinaria pesada, anexos 

industriais, depósitos de materiais.  

A ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” gera um impacte negativo, certo e direto, pouco 

significativo, localizado, de magnitude reduzida e temporário, uma vez que, a área a intervencionar é 

bastante reduzida, considerando a totalidade da área atualmente afetada e o facto de se prever para 

essa área a sua total recuperação ambiental e paisagística, permitindo devolver o uso preexistente.  
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Nesse sentido, os impactes negativos detetados irão sendo progressivamente minimizados através da 

execução das medidas previstas no PARP, permitindo desse modo, atenuar, de forma eficaz, a 

generalidade dos impactes paisagísticos e visuais esperados. Nesse sentido, a solução de 

recuperação paisagística preconizada no PARP visa atenuar os impactes remanescentes, através da 

modelação do terreno à custa dos estéreis da exploração, reposição das terras de cobertura e 

restabelecimento de um coberto vegetal autóctone e/ou tradicional, perfeitamente adaptado às 

condições edafo-climáticas locais. 

1.14.3.2.  Impactes na fase pós-exploração 

A fase de desativação da pedreira corresponde ao seu encerramento e à conclusão da recuperação 

paisagística da área, conduzida de uma forma faseada, de acordo com o PARP.  

Com o fim da atividade extrativa os impactes visuais negativos, gerados na fase de exploraç ão, 

poderão ser progressivamente minimizados através da conclusão das medidas de recuperação 

paisagística preconizadas no PARP. 

Assim, tendo em conta que, nesta fase, a atividade extrativa termina, e desse modo, acabam também 

as perturbações locais sobre o ar, a água e o solo, havendo lugar à recuperação ambiental e 

paisagística global da área de exploração, através da execução de todas as medidas pressupostas no 

PARP, desativando e desmantelando as infraestruturas existentes, modelando a área intervenciona da, 

restituindo-lhe a camada de terra vegetal de modo a permitir o desenvolvimento de vegetação 

autóctone (a qual será semeada e plantada) e tradicional dessa paisagem, serão de esperar impactes 

positivos, permanentes, diretos e de magnitude elevada.  

1.14.4. Conclusão 

O facto da visibilidade da área de escavação ser bastante reduzida, uma vez que, para além de ser 

uma região bastante aplanada, corresponde a uma área envolvida por coberto vegetal muito denso, 

resultado da ocupação florestal existente, faz com que se determine a baixa sensibilidade visual da 

unidade de paisagem abrangida pelo projeto. Este fator contribui para que se considerem pouco 

significativos os impactes visuais negativos da pedreira.  

As afetações esperadas não colocam em causa a prossecução da sua atividade, mas tornam 

imperiosa a necessidade de respeitar todas as medidas incluídas no Plano de Pedreira, com especial 

relevo para o PARP. 

Desde que a recuperação se desenvolve de forma faseada, em articulação com a lavra, e que sejam 

tomadas todas as medidas adequadas, definidas e integradas no PARP, estes impactes poderão ser 

progressivamente minimizados até se obter no final uma área potencialmente produtiva e sustentável.  
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1.15. SÓCIO-ECONOMIA 

1.15.1. Considerações iniciais 

Os impactes no sistema sócio-económico, associados a uma dada atividade ou projeto, revestem-se 

de duas características que os distinguem, no geral, das restantes categorias de impactes: a sua 

considerável incerteza e a sua extensão temporal de influência.  

Relativamente à incerteza, ela decorre em boa parte do crescente fenómeno de globalização dos 

mercados e liberalização das economias, bem como de aspetos associados à resposta social e 

institucional a essas realidades. No que se refere ao emprego, esses aspetos traduzem -se, a nível 

europeu, em modelos mais baseados na flexibilidade e na mobilidade dos recursos humanos do que 

na especialização e localização desses recursos. As respostas dos agentes locais de desenvolvimento 

são portanto hoje em dia cada vez mais horizontais dependendo, por um lado, dos recursos e forças 

endógenas de cada espaço, mas por outro, também de fatores exógenos.  

A atividade extrativa representa, do ponto de vista da sócio-economia, um fator de desenvolvimento 

importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais  existentes, quer pelas indústrias que 

alimenta a jusante, sendo, neste domínio, um pólo de dinamização económica, gerador de emprego 

direto e indireto e polarizador de diversidade das atividades económicas locais e regionais. Neste 

sentido, os impactes resultantes desta atividade são evidentemente positivos. 

Os eventuais impactes negativos prendem-se, sobretudo, com problemas de caráter ambiental, 

tratados com maior profundidade capítulos referentes ao Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar e 

Paisagem. Porém, não deixam de ser importantes do ponto de vista sócio-económico se influírem de 

forma negativa na qualidade de vida das populações. 

1.15.2. Fase de Exploração 

Dado que a exploração da pedreira se efetuará de forma semelhante à que ocorre atualmente, prevê -

se que os impactes ambientais resultantes desta atividade serão muito semelhantes aos que ocorrem 

presentemente (Quadro IV.10). 
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Quadro IV.10 - Identificação das Ações do Projeto e Impactes socioeconómicos associados.  

Ações Impactes Socioeconómicos 

Positivos Negativos 

Desmatação e decapagem 

- Remoção do coberto vegetal existente e 

remoção das terras superficiais para pargas, 

com auxílio de escavadora giratória, de pás 

carregadoras e de dumpers. 

Emprego para operadores de 

escavadoras giratórias, de pás 

carregadoras e dumpers 

Poeiras e ruído 

Desmonte 

- Desagregação do maciço por ação de 

escavadoras 

Emprego para operadores de 

escavadoras giratórias, de pás 

carregadoras e dumpers 

Poeiras e ruído 

Transporte 

- Transporte da areia até à instalação 

industrial. 

Emprego para operadores de 

dumpers 
Poeiras e ruído 

Beneficiação 

- Crivagem e lavagem das areias, com 

separação dos nódulos de argila. 

Emprego para operadores de 

instalações industriais 
Poeiras e ruído 

Expedição 

- Carregamento e expedição do material 

vendável em camiões 

Emprego para operadores de 

camiões e de manutenção de 

maquinaria e equipamento 

A jusante: emprego ligado a 

empresas de camionagem 

Poeiras, ruído, maiores 

dificuldades de tráfego 

 

1.15.2.1.  Qualidade de vida das populações 

As ações de projeto que irão ser desenvolvidas na fase de exploração serão responsáveis pela 

emissão de poeiras e pela produção de ruído e vibrações e por maiores dificuldades de tráfego.  

Contudo, a área onde se pretende licenciar a ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”  integra-se 

numa zona já intervencionada pela exploração de areias e afastada de aglomerados populacionais. Os 

lugares mais próximos da área de ampliação da pedreira são Fontainhas do Meio (a 560 m para 

Sudeste), Fontainhas do Mar (1200 m para Sudoeste) e Pinheiro do Cravo (450 m para Norte). As 

povoações mais próximas são Pinheiro da Chave (a 2050 m para Sudoeste) e Sobreiras Altas (a 

1800 m para Sudeste). 

Relativamente às habitações existentes na envolvente da pedreira, refere -se que os trabalhos de 

caracterização da situação de referência e a avaliação de impactes realizadas no âmbito dos fatores 

ambientais Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar tiveram como alvo esses recetores. Os resultados 

dessas campanhas de monitorização permitiram concluir que atualmente são cumpridos os valores 

limite estabelecidos pela legislação em vigor em cada uma das vertentes ambientais. Por outro lado, a 

análise de impactes efetuada permitiu concluir que a ampliação da pedreira poderá conduzir ao 
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aumento do nível de concentração de poeira e dos níveis de ruído, ainda que se mantenha o 

cumprimento dos valores limite estabelecidos pela legislação em vigor.  

Importa salientar que o Projeto em análise não prevê o funcionamento da pedreira durante o mês de 

agosto, salvo seja estritamente necessário em função das necessidades do mercado. Atendendo a que 

as edificações isoladas existentes na envolvente da pedreira parecem corresponder essencialmente 

habitações de férias, considera-se que esta medida do projeto conforma um impacte positivo 

significativo. 

1.15.2.2.  Acessos 

O acesso à pedreira é feito a partir de um caminho em tout-venant com cerca de 2100 m que entronca 

ao km 23 da EN 261 entre Melides e Pinheiro da Cruz. A EN 261 constitui um eixo viário e de 

estruturação territorial relevante, ao longo da qual existem diversos aglomerados populacionais, 

nomeadamente Santo André, Melides e Pinheiro da Cruz. Esta via, com um traçado bastante retílinio, 

apresenta, na região em análise, um pavimento em betuminoso em bom estado de conservação, um 

perfil transversal de cerca de 6 metros, com bermas e drenagem de águas pluviais. Apesar de não 

estarem disponíveis dados sobre contagens de tráfego para esta via, verifica -se que é uma via com 

reduzido tráfego automóvel. O volume de tráfego observado, associado ao traçado da via e ao seu 

perfil transversal confere a esta via reduzida perigosidade potencial a nível de sinistralidade rodoviária.   

Estima-se que o tráfego associado à ampliação da pedreira em apreço resulte num movimento de 

cerca de 30 camiões/dia. Considerando que o tráfego local é bastante reduzido conclui -se que o 

impacte gerado pelo licenciamento da ampliação da pedreira em apreço, embora negativo, será pouco 

significativo, não alterando as condições de circulação registadas atualmente e o padrão de  qualidade 

de vida das populações locais. Importa salientar que este impacte já se encontra instalado em virtude 

da atual atividade da pedreira “Água Nova de Baixo”, e que, apesar do ritmo de expedição ter 

decrescido nos últimos dois anos1, dada a conjuntura económica e financeira atual, o ritmo de 

expedição previsto com o Projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” não implica um 

acréscimo significativo de camiões na rede viária local.  

As areias produzidas pela GRANDAREIA destinam-se ao abastecimento do mercado regional e são 

expedidas nos camiões dos clientes e da empresa, que são pesados na báscula existente na pedreira. 

Não é possível definir em rigor os percursos utilizados pelos veículos pesados uma vez que estes são 

escolhidos em função dos destinos finais. Não obstante, a EN 261 é uma via que será sempre utilizada 

pelo tráfego de pesados associado à pedreira em análise.  

Face ao movimento expectável de veículos pesados afeto à pedreira em análise, não é esperado que 

o mesmo contribua de forma relevante para a degradação do pavimento da rede viária local, 

nomeadamente da EN 261. No entanto, importa salientar que, para a eventual degradação do 

pavimento concorrerá a qualidade do betume betuminoso e a ausência de trabalhos de manutenção 

apropriados, não podendo ser relacionado de forma estrita com a passagem de veículos oriundos da 

                                                                        

1 De acordo com dados da GRANDAREIA o ritmo máximo de expedição atual é de cerca de 20 camiões/dia.  
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pedreira em estudo, pelo que, a ocorrer não constituirá um impacte significativo, já que apresenta 

sobretudo um caráter local e apenas decorre em parte da laboração desta pedreira.  

Por último, importa salientar que o ruído gerado e as poeiras emitidas pela circulação de camiões 

afetos à pedreira em análise constituirão impactes negativos pouco significativos, mesmo quando 

esteja em causa o atravessamento de aglomerados populacionais. 

No interior da área da pedreira os acessos são regularmente alvo de operações de manutenção e 

regas periódicas nas épocas mais secas, de forma a garantir uma menor taxa de emissão de poeiras.  

1.15.2.3.  Efeitos nas atividades económicas e emprego 

O licenciamento da ampliação da pedreira de areia “Água Nova de Baixo” destina -se, 

fundamentalmente, a produzir matéria-prima para ser utilizada na construção civil. O licenciamento da 

pedreira é considerado crucial para a manutenção da exploração e dos postos de trabalho a ela 

afetos, bem como para assegurar o fornecimento de matéria-prima aos clientes da GRANDAREIA. 

O licenciamento da ampliação da pedreira deterá impactes positivos que podem ser sistematizados em 

torno de três grandes aspetos: 

 Efeitos diretos, associados ao funcionamento da pedreira, concretamente postos de trabalho que 

existem, valor acrescentado gerado na região, receitas em taxas e impostos gerados e entregues 

à administração pública local; 

 Efeitos indiretos sobre outros setores de atividade que a este ramo fornecem inputs produtivos ou 

serviços de apoio: fornecedores de água e eletricidade, empresas que efetuam o transporte de 

matérias-primas, estéreis e produtos finais, revendedores de combustível, empresas de reparação 

e conservação, concessionários de bares e refeitórios, empresas de segurança e limpeza, 

fornecedores de outros serviços de apoio à empresa, etc;  

 Efeitos induzidos mais genéricos sobre o tecido económico e produtivo local e regional: por 

exemplo, pelo facto de se criarem postos de trabalho que induzirão depois receitas/atividades 

através da sua distribuição, ou receitas fiscais, pelo incremento dos rendimentos, o que implica 

que haja uma maior procura, pois é maior o rendimento disponível na região.  

As reservas úteis da pedreira (ampliação) situam-se em torno dos 2 750 960 t, estimando-se um 

período de vida útil de 13 anos, demonstrando que esta pedreira tem um potencial interessante de 

exploração económica. 

No que respeita ao emprego, importa referir que o licenciamento da ampliação da pedreira irá permitir 

manter os 8 postos de trabalho afetos a esta exploração revelando-se um impacte positivo e 

localmente significativo atendendo ao desemprego registado.  
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Em termos dos impactes indiretos sobre outras atividades, existe toda uma gama de setores e 

unidades produtivas na região passíveis de serem afetados pelo projeto em apreço. De facto, para 

além dos diversos fornecedores de serviços de energia e de outros recursos necessários ao 

funcionamento da pedreira (combustíveis, serviços de apoio, etc.), destacam-se sobretudo os 

transportes. 

Este efeito pode ser particularmente importante nos setores situados a jusante do setor extrativo, de 

que é exemplo a construção civil, que tem impactes consideráveis num conjunto de atividades de 

importância fulcral na região e no país. 

Salienta-se, ainda, que as atividades de recuperação paisagística e de gestão de impactes ambientais 

consignadas no Plano de Pedreira irão gerar igualmente impactes positivos com algum significado, ao 

nível da criação de empregos, direta ou indiretamente, ligados à área do ambiente.  

Assim, o nível do emprego indireto suscitado, a montante e a jusante, pela atividade de exploração de 

areia na pedreira em análise é de quantificação difícil.  

Em síntese, os impactes do projeto de licenciamento da ampliação da Pedreira “Água Nova de Baixo”, 

ao nível socioeconómico, são na sua generalidade positivos, tendo algum significado à escala local no 

que concerne à manutenção de emprego direto, contribuindo igualmente para a diversif icação e 

reforço do tecido económico local e regional. 

1.15.3. Fase de desativação 

No que respeita ao local afeto à exploração desta pedreira, destaca-se que a implementação do Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), após o seu encerramento, irá prom over uma 

transição para uma paisagem natural/florestal.  

Com a implementação do PARP, designadamente com as operações de modelação final e 

revegetação, é expectável a ocorrência de impactes positivos ao nível da criação de empregos 

associados ao ambiente.  

1.16. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

1.16.1. Considerações iniciais 

No que respeita aos Planos de Ordenamento do Território em vigor sobre a área em estudo, 

destaca-se que não foram detetados conflitos insuperáveis entre os usos neles preconizados e a 

implementação do projeto da pedreira de areia “Água Nova de Baixo”. É feita, de seguida, a avaliação 

da sua compatibilização. 

Tal como foi referido no Capítulo III.1.16, a implementação do projeto foi analisada sob a perspetiva de 

âmbito regional, consubstanciada no Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 
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(PROTA), com especial enfoque no enquadramento geral das ações de projeto a médio -longo prazo e 

nos usos futuros do local, designadamente a implementação da recuperação paisagística.  A 

abordagem com base no Plano Diretor Municipal (PDM) de Grândola alicerça -se nas expetativas 

locais. 

1.16.2. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

Tal como se pode verificar no Capítulo III. 1.16, a prossecução do projeto de ampliação da pedreira 

“Água Nova de Baixo” vai ao encontro das recomendações veiculadas no PROTA, uma vez que com a 

implementação do presente projeto se está a garantir o correto planeamento da atividade extrativa, 

fazendo corresponder a ocupação efetiva do solo com o preconizado nos intrumentos de gestão, bem 

como a sua compatibilização com os restantes usos e ocupações desse território. Considera -se por 

isso que o impacte é positivo, significativo e temporário.  

1.16.3. Plano Diretor Municipal (PDM) de Grândola 

Relativamente à Planta de Ordenamento do PDM de Grândola, a área de implantação da pedreira 

“Água Nova de Baixo” integra-se em “Espaços Florestais de Produção” coincidentes com “Áreas com 

potencial para a atividade extrativa”. A atividade extrativa  é compatível com os usos definidos para 

essas classes de espaços pelo que não se prevê qualquer conflito com o Ordenamento do Território 

definido para essa área. 

1.16.4. Servidões e restrições de utilidade pública 

Relativamente às condicionantes ao uso do solo, a área de ampliação da pedreira não abrange 

qualquer tipo de servidão ou restrição de utilidade pública. No âmbito da conceção do Plano de Lavra 

da pedreira foram salvaguardadas as distâncias mínimas estabelecidas na legislação em vigor não se 

prevendo, por isso mesmo, a existência de qualquer tipo de impacte sobre infraestruturas.  
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2. IMPACTES CUMULATIVOS 

2.1. INTRODUÇÃO 

Seguidamente efetua-se a identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes da 

implementação do projeto de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”. Neste âmbito, considera-se 

como impacte cumulativo, o impacte ambiental que resulta do somatório das afetações provenientes 

de ações humanas passadas, presentes ou previstas para determinada área, independentemente do 

facto de a entidade responsável pela ação ser pública ou privada. 

A identificação dos impactes cumulativos é realizada em determinada área geográfica e temporal, 

correspondendo ao seguinte esquema de análise: 

 Determinar os impactes diretos e indiretos decorrentes da ampliação da  pedreira “Água Nova de 

Baixo”, o que foi efetuado nos capítulos anteriores;  

 Identificar e avaliar os projetos, infraestruturas e ações, existentes e previstas para a área de 

influência do projeto, o que teve por base a ocupação atual do solo e o estipulad o nos planos de 

ordenamento do território vigentes sobre a área; 

 Identificar os recursos, ecossistemas e populações que podem ser afetados;  

 E, em função da sua atuação em conjunto, quais destes efeitos são significativos.  

Quanto aos projetos e infraestruturas, na envolvente da pedreira “Água Nova de Baixo” destacam -se 

duas pedreiras de areia com atividade semelhante à pedreira em análise localizadas a cerca de 1 km 

para sudoeste (Pedreira das Fontainhas) e a cerca de 1 km para sul (Figura I.6, página I.11). Em 

termos de infraestruturas previstas para a região destaca-se a intenção de implantação de alguns 

empreendimentos turísticos esperados para a costa atlântica, nomeadamente o da “Costa Terra”.  

A concretização dos empreendimentos turísticos permite antever que, num futuro próximo, na 

envolvente ocorra um aumento de ocupação com infraestruturas e atividades ligadas ao turismo, o que 

atendendo ao tempo de vida esperado para a pedreira, de apenas 13 anos, poderá considerar-se um 

impacte cumulativo positivo uma vez que esta pedreira poderá fornecer a matéria -prima necessária à 

construção destes empreendimentos. 

Atendendo a que a ocupação florestal entre a pedreira “Água Nova de Baixo” e  as restantes pedreiras 

apresenta cariz florestal que se irá manter, e ao caráter plano das suas áreas de implantação, faz com 

não ocorram impactes cumulativos significativos ao nível da paisagem.  

Refere-se, também, como infraestrutura com relevância na avaliação da existência de potenciais 

impactes cumulativos, a EN 261. Esta via constitui um eixo viário e de estruturação territorial 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO”  

 

 
E.132195.03.01.sd AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO Pág. IV.47 

 

relevante, ao longo da qual existem diversos aglomerados populacionais, nomeadamente Santo André, 

Melides e Pinheiro da Cruz. Apesar de não estarem disponíveis dados sobre contagens de tráfego 

para esta via, verifica-se que, para a região em análise, é uma via com reduzido tráfego automóvel.  

Na envolvente da área de intervenção do projeto destaca-se a presença dos lugares de Fontainhas do 

Meio (a 560 m para sudeste), Fontainhas do Mar (1200 m para sudoeste) e Pinheiro do Cravo (450  m 

para sorte). As povoações mais próximas são Pinheiro da Chave (a 2050 m para sudoeste) e 

Sobreiras Altas (a 1800 m para sudeste). 

Os impactes cumulativos associados à presença das pedreiras relacionam-se, acima de tudo, com a 

emissão de ruído e poeiras. Adicionalmente, no que respeita à potencial afetação das populações 

residentes na envolvente e sobre as infraestrutura existentes, não haverá alteraç ões relativamente à 

situação atual, uma vez que o avanço das novas áreas de exploração se efetuará para áreas sem 

ocupação humana. No que respeita à potencial afetação das populações residentes na envolvente e 

sobre as infraestruturas rodoviárias existentes, não se prevê que haja um aumento muito significativo 

do número de veículos pesados nas vias de comunicação que dão acesso a esta zona, perante os 

quantitativos totais gerados pelas pedreiras, conforme se analisa no ponto IV.2.7.  

Seguidamente apresenta-se uma avaliação de impactes cumulativos nas vertentes ambientais 

consideradas relevantes – qualidade das águas, qualidade do ar, ambiente sonoro, ecologia, e 

sócio-economia. 

2.2. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Nas atividades de extração mineral de inertes a céu aberto, o parâmetro que assume maior relevo 

sobre a qualidade da água é o transporte de sólidos para as linhas de água, com consequente 

incremento da concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST). Este transporte pode ter origem 

natural (durante períodos de precipitação intensa e prolongada) ou resultar da ação do Homem (com 

libertação de efluentes para o meio hídrico). O primeiro pode ainda incidir sobre o meio geológico não 

intervencionado (natural ou seminatural) ou intervencionado (e.g. frentes de exploração, 

escombreiras).  

Na situação específica da pedreira “Água Nova de Baixo” a remobilização de poeiras para linhas de 

água não se verifica pela ausência de rede hidrográfica na área de intervenção. Contudo, 

considerando a maior proximidade da pedreira das Fontainhas, e que esta se localiza na envolvente 

da ribeira das Fontainhas, poderá existir um impacte cumulativo referente ao transporte eólico de 

poeiras que se depositam nesta linha de água. Contudo, entre as áreas das pedreiras existe ocupação 

florestal que funciona como barreira de dispersão pelo que o incremento não será significativo.  

2.3. QUALIDADE DO AR 

Na caracterização da situação de referência, efetuada no Capítulo III.1.89, foram realizadas medições 

de qualidade do ar em vários locais influenciados pelas diferentes fontes de poluentes existentes . 
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Na avaliação de impactes apresentada no Capítulo IV.1.8 foi modelada a dispersão de partículas em 

suspensão proveniente da pedreira “Água Nova de Baixo” o que permitiu analisar os impactes da 

laboração isolada da pedreira. Os níveis de empoeiramento previstos pela modelação foram 

adicionados aos níveis medidos na situação de referência, permitindo a avaliação dos impactes 

cumulativos da pedreira “Água Nova de Baixo” e das restantes fontes de poluentes. Considera -se, por 

isso, que a avaliação de impactes realizada é desde logo uma avaliação de impactes cumulativos . 

Concluiu-se que, cumulativamente, a laboração da pedreira “Água Nova de Baixo” e das restantes 

fontes existentes na envolvente, nomeadamente as duas pedreiras localizadas a sul, não deverão 

ocorrer níveis de concentração de partículas em suspensão superiores ao limite legal estabelecido, 

considerando o controlo das emissões em acessos não asfaltados.  

2.4. AMBIENTE SONORO 

Para a análise dos impactes ao nível do ambiente sonoro foi realizada uma modelação da propagação 

das ondas sonoras geradas pelas fontes ruidosas introduzidas pelo projeto em análise e pelas 

pedreiras existentes na envolvente à área de implantação do projeto (Capítulo IV.1.9). Assim, 

considera-se que a análise realizada é desde logo uma análise de impactes cumulativos, concluindo -

se que poderá ocorrer um acréscimo nos níveis de ruído ambiente sem que, no entanto, ocorra a 

violação dos limites legais aplicáveis. 

2.5. ECOLOGIA  

Apesar da reduzida dimensão da área de projeto, a sua implementação não deixa de contribuir para a 

depauperação de áreas naturais durante a fase de exploração. Deste modo, será muito importante, a 

nível local, a reabilitação e recuperação da pedreira com vegetação autóctone.  

Cumulativamente, a existência de mais duas pedreiras na envolvente promove a fragmentação de 

habitats nesta zona, o que se traduz em impactes negativos na componente ecológica.  

Contudo, considera-se que de acordo com a envolvente e com a tipologia de projeto a implementar na 

Pedreira “Água Nova de Baixo”, os impactes cumulativos são avaliados como pouco significativos. 

Após a desativação da pedreira e considerando o tipo de recuperação prevista (recorrendo para o 

efeito a espécies autóctones), o impacte cumulativo previsto é positivo, uma vez que serão criadas 

condições que favorecem a recolonização do local pela flora e fauna da região. 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 

“ÁGUA NOVA DE BAIXO”  

 

 
E.132195.03.01.sd AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO Pág. IV.49 

 

2.6. SÓCIO-ECONOMIA 

Como foi possível constatar no capítulo de “identificação e avaliação de impactes”, à pedreira em 

análise estão associados impactes predominantemente confinados à área de implantação efetiva da 

pedreira, à exceção dos impactes relacionados com: 

 a interferência com a rede viária, nomeadamente através da degradação do pavimento, a que 

está associada um potencial incremento da perigosidade rodoviária;  

 a libertação de poeiras, vibrações e ruídos, quer resultantes da laboração da pedreira quer 

associados ao transporte das areias entre a pedreira e os seus clientes.  

À partida poder-se-ía inferir que o potencial impacte da ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” 

ao nível da degradação do pavimento das vias locais poderá atuar de forma cumulativa com as outras 

duas unidades extrativas existentes na envolvente. Apesar de o acesso não ser coincidente às 3 

pedreiras, os percursos de expedição deverão ser semelhantes. O tráfego gerado pelas 3 explorações 

acede na totalidade à EN 261 sendo que a partir daí podem ter dois destinos: para norte (direção de 

Troia) ou para sul (direção de Melides). Na direção norte a localidade mais próxima que atravessa é o 

Carvalhal, a cerca de 14 km. Para sul verifica-se o atravessamento dos aglomerados populacionais de 

Caveira, Saibreira, Melides entre outros. Os veículos provenientes das pedreiras também poderão 

utilizar a EM 1076 no sentido de Grândola, atravessando vários aglomerados dispersos. 

A pedreira mais próxima da pedreira em estudo é a pedreira “Fontainhas” e é responsável por um 

tráfego de 20 pesados/dia, prevendo-se um aumento para 40 pesados/dia1. Da pedreira localizada 

mais a sudeste não foi possível obter qualquer informação. Verifica-se que o volume de tráfego gerado 

pelas pedreiras “Água Nova de Baixo” e “Fontainhas” é bastante semelhante, estando atualmente 

abaixo do tráfego gerado no início das atividades das pedreiras, atendendo à conjuntura económica e 

financeira atuais. Atendendo às características da rede viária local,  e ao volume de tráfego não se 

perspetivam impactes cumulativos significativos. Ressalva-se que estes impactes já se encontram 

instalados, o que, em relação às populações locais, funciona desde já como fator de prevenção e 

segurança, através de mecanismos de habituação. 

O eventual impacte cumulativo ao nível da libertação de poeiras e de ruídos é, igualmente negativo 

mas de um modo geral pouco significativo, uma vez que de acordo com as características do próprio 

material extraído e como foi possível verificar no componente qualidade do ar, a libertação de poeiras 

na envolvente da pedreira em análise é diminuta e está essencialmente restringida à sua área de 

intervenção.  

Do exposto anteriormente resulta que os impactes associados à pedreira em apreço aprese ntam 

essencialmente um caráter local e delimitado à própria área de extração, sendo os impactes que 

eventualmente ocorrem no exterior da pedreira, de uma forma geral, pouco significativos apenas 

pontualmente significativos. 

                                                                        

1 Estudo de Impacte Ambiental da Pedreira das Fontainhas. Ecoserviços, agosto 2012.  
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3. ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL 

3.1. INTRODUÇÃO 

A análise de risco apresentada refere-se, essencialmente, aos riscos sobre a segurança e integridade 

de pessoas e estruturas e aos riscos ao nível do ambiente.  

A análise de risco baseia-se em dois conceitos distintos: 

 Perigo – Pode ser definido como uma situação física, com potencial para causar danos ao 

Homem, bens e/ou ao ambiente. Trata-se, portanto, de uma qualidade inerente a uma 

determinada atividade. Por exemplo, a manipulação de uma substância tóxica constitui um 

perigo, consequência das propriedades químicas que possui; 

 Risco - Existem várias definições de risco, consoante se trate de saúde pública, acidentes 

naturais, etc. Assim, o Risco pode ser definido como: 

 a probabilidade de um resultado adverso1; 

 a probabilidade de um determinado desastre ou fenómenos potencialmente destruidores, 

naturais ou induzidos mais ou menos diretamente pelo Homem ocorrerem num dado 

intervalo temporal, envolvendo portanto uma noção de incerteza 2; 

 a estimativa da incidência e da gravidade dos efeitos adversos que podem ocorrer numa 

população humana ou num compartimento ambiental3; 

 o cruzamento da perigosidade natural e da vulnerabilidade do território.  

                                                                        

1 Gonçalves & Benzinho, 1998. 
2 Lima, 1989; Rodrigues, 1993. 
3 Regulamento (CE) N.°1488/94 da Comissão, de 28 de junho de 1994. 
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Contudo, na análise a efetuar, apenas de forma qualitativa, será utilizada a seguinte definição de 

risco1: 

R = P x G 

em que : 
P é a probabilidade de ocorrência de um acidente; 

G é a gravidade ou severidade do mesmo acidente. 

Assim, facilmente se conclui que a limitação do risco (com o objetivo de obter um mais elevado nível 

de segurança) pode fazer-se adotando medidas que reduzam, quer a probabilidade de ocorrência do 

acidente, quer a sua gravidade. Ora, sem excluir a possibilidade de medidas que produzam ambos os 

efeitos, pode-se então atribuir ao primeiro caso o campo da prevenção, enquanto que no segundo se 

está no âmbito da proteção. 

Um determinado território torna-se tanto mais vulnerável quanto maior for a sua ocupação (humana, 

ecológica, etc.). O mesmo é dizer que, face à ocorrência de um fenómeno destruidor, a vulnerabilidade 

do território corresponde ao grau de perda de pessoas, equipamentos, biótopos, aquíferos de 

qualidade, etc. Assim, os efeitos que podem resultar de um desastre, quer de origem natural quer de 

origem tecnológica, não estão dependentes apenas da sua origem e da magnitude atingida, mas 

também das características do espaço em que ocorre, ou seja, determinado território tem um 

comportamento de acordo com as suas características, existindo territórios mais vulneráveis do que 

outros aos perigos de ordem natural ou humana. A noção de vulnerabilidade depende de vários 

aspetos como a densidade populacional, os valores e a organização socioculturais e a capacidade de 

cada sociedade para enfrentar os fatores de risco ambiental.  

3.2. METODOLOGIA 

A metodologia seguida neste estudo consta de cinco passos distintos: 

 Identificação e análise de perigo; 

 Caracterização dos diferentes riscos, nomeadamente quanto às suas causas, 

probabilidade e consequências. Neste passo, procurou-se identificar com especial cuidado 

os riscos de elevada probabilidade e de consequências de muito alta gravidade; 

 Comparação sucinta da situação atual com a situação após a ampliação da pedreira.  

 Definição de medidas de prevenção, redução e controle dos riscos, no âmbito do qual é 

analisada a pertinência de se implementarem Planos de Emergência  ou de Contingência; 

 Medidas minimizadoras ou compensatórias (quer em termos de consequências - proteção, 

quer em termos de probabilidade de ocorrência - prevenção), sempre que se justifique. 

                                                                        

1 Porto, 1994. 
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Por último, salienta-se que foram excluídas desta análise as situações de afetação de património 

arqueológico e construído, uma vez que não foram detetados quaisquer valores patrimoniais no 

interior da área de intervenção. 

3.3. ANÁLISE DE PERIGOS 

A análise dos perigos inerentes à implementação do projeto parte da análise da s principais ações, 

tendo-se procurado identificar as fontes de perigo mais significativas, bem como as potenciais causas 

e tipologias de acidentes. 

Os principais perigos, identificados a partir da análise do projeto, decorrem das seguintes ações:  

 Alteração da morfologia dos terrenos; 

 Criação temporária de paredes; 

 Trânsito de máquinas, equipamentos e pessoas; 

 Criação, embora temporária, de bacias de decantação. 

No Quadro IV.11 apresenta-se uma caracterização das situações de perigo mais importantes, geradas 

pelas ações acima descritas. 
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Quadro IV.11 – Caracterização das fontes de perigo geradas pelas principais ações de Projeto  

AÇÕES FONTES DE PERIGO CAUSAS DE ACIDENTE TIPOLOGIA DE ACIDENTES 

Aterros e escavações 
Modificações na 

morfologia do terreno 

Microinstabilidade 

geológica local 
Deslizamento de terrenos  

Criação de taludes 
Presença de desníveis 

acentuados 

Acessos à pedreira 

inadequadamente 

sinalizados, área mal 

vedada 

Queda em altura de 

pessoas ou animais 

Tratamento e 

beneficiação das 

areias  

Instalações industriais 

anexas da pedreira 

Fuga ou derrame de 

substâncias poluentes 

Contaminação da zona da 

pedreira, linhas de água e 

aquífero 

Ações de lavra e 

transporte interno 

Presença de materiais 

contaminantes (fuel, 

óleos, etc.) 

Fuga ou derrame de 

substâncias poluentes 

Contaminação da zona da 

pedreira e aquífero 

Criação de bacias de 

lamas  

Lagoas durante a 

exploração 

Sinalização e vedação 

inadequados 
Afogamento  

3.4. ANÁLISE DE RISCO 

No âmbito da análise dos riscos, são identif icados os seguintes aspetos principais: 

 Deslizamento de terrenos; 

 Queda em altura e afogamento; 

 Contaminação dos solos ou aquíferos (derrames). 

Em seguida efetua-se o seu enquadramento e a análise sumária dos riscos anteriormente 

mencionados. 

Deslizamento de terrenos  

A necessidade de definir taludes, poderá gerar deslizamentos para os patamares e para as rampas. 

No entanto, a aplicação de metodologias corretas, respeitando a geometria definida no Plano de 

Pedreira para os taludes marginais permitirá reduzir este tipo de riscos.  

Contaminação de solos ou aquíferos 

A presença da atividade da pedreira torna mais provável a ocorrência de acumulações e circulação de 

materiais diversos necessários à laboração, os quais podem nem sempre ser manuseados e 

acondicionados de forma correta. Neste contexto, a área e a envolvente encontram-se mais sujeitas a 

micro-acidentes, como sejam derrames e fugas de produtos contaminantes (lubrificantes e 

combustíveis). Essas ocorrências podem dar origem à contaminação dos solos e eventualmente das 
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águas (superficiais e subterrâneas). No entanto, este impacte parece assumir uma magnitude muito 

baixa ou nula, tanto devido às precauções que são tomadas, como ao manuseamento de materiais e 

produtos em local apropriado. 

Quedas em altura e afogamento 

Durante as atividades da pedreira, a permanência de pessoal especializado na pedreira reduz o risco 

de entrada inadvertida de pessoas externas. No entanto, uma deficiente sinalização e vedação 

poderão motivar a entrada de pessoas ou animais. Contudo, está prevista a vedação da área afeta à 

pedreira e a sua sinalização, conforme o Plano de Segurança e Saúde constante no Plano de 

Pedreira, este impacte parece assumir uma magnitude muito baixa ou nula devido às precauções 

tomadas, como à baixa possibilidade de entradas inadvertidas. 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A importância que a GRANDAREIA concede à prevenção e proteção de acidentes contribui para a 

redução dos riscos associados à atividade da pedreira.  

Os estudos de pormenor, desenvolvidos no âmbito deste projeto, são também um valioso contributo 

para a prevenção de eventuais acidentes, alertando para riscos associados às atividades e ao meio 

envolvente. 

Atendendo à tipologia de atividade, e considerando que o meio apresenta uma vulnerabilidade média a 

reduzida, não se prevê que os riscos existentes sejam importantes ou condicionem de forma gravosa o 

desenvolvimento da pedreira. 
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4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Após a identificação dos principais impactes, associados à implementação do proj eto, torna-se 

necessário definir medidas corretivas e minimizadoras que garantam o adequado equilíbrio do 

ambiente na área de intervenção e na sua envolvente.  

Neste capítulo são apresentadas as medidas de minimização a adotar durante as várias fases de 

implementação do projeto (exploração, desativação e pós-desativação) com vista à mitigação das 

perturbações previstas.  

Algumas destas medidas constituem aspetos integrados ou complementares das intervenções 

inscritas no Plano de Pedreira que são incluídas tanto nos respetivos Projetos parcelares (Plano de 

Lavra, Plano de Aterro e Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística - PARP), como na própria 

laboração da pedreira. Outras referem-se às soluções técnicas e ambientalmente mais adequadas, de 

forma a garantir que este Projeto constitua uma referência no domínio da integração e da proteção 

ambiental. 

Destaca-se, assim, a existência de algumas regras e procedimentos comuns a praticamente todos os 

fatores ambientais que permitirão atenuar de uma forma eficaz os impactes perspetivados. Estas 

medidas são consideradas no próprio Plano de Pedreira mas, devido à sua importância, são 

retomadas no presente capítulo e integradas nas intervenções preconizadas.  

Estas ações passam pela correta gestão da exploração do recurso mineral, já que é nesta fase que os 

impactes mais significativos foram detetados e, posteriormente, pela implementação e manutenção 

adequada do PARP preconizado. Assim, e com o objetivo de evitar excessivas repetições, 

sintetizam-se seguidamente as medidas de caráter geral a implementar, após o que se descrevem as 

medidas minimizadoras dos impactes ambientais detetados, específicas para cada um dos descritores 

considerados. 
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4.2. MEDIDAS DE CARÁTER GERAL 

Na fase de exploração as medidas de minimização de caráter geral a implementar passam pelas 

seguintes atuações: 

 o avanço da exploração será efetuado de forma faseada, com o objetivo de promover a 

revitalização das áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível, 

concentrando as afetações em áreas bem delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra 

em diferentes locais e em simultâneo; 

 o avanço da recuperação será feito concomitantemente com o avanço da exploração, de 

acordo com o faseamento do Projeto. A recuperação contempla uma fase de recuperação 

imediata que inclui a plantação de uma cortina arbórea no limite norte que funciona com 

barreira visual e de proteção para a dispersão de poeiras;  

 as ações respeitantes à exploração serão confinadas ao menor espaço possível, limitando as 

áreas de intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas 

limítrofes; 

 todo o perímetro da área de intervenção será vedado e sinalizado, de forma a limitar o mais 

possível a entrada de estranhos à pedreira e, desta forma, evitar acidentes; 

 os locais de deposição dos stocks de materiais e dos depósitos de estéreis, e respetivos 

percursos entre estes e as áreas de depósito final foram definidos clara e antecipadamente na 

Planta de Sinalização e Circulação (Desenho 3); 

 o PARP contempla a decapagem, armazenamento e preservação da camada superficial do 

solo para posterior utilização dos trabalhos de recuperação paisagística e desta forma garantir 

um maior sucesso na implantação da vegetação; 

 os estéreis serão transportados e depositados o mais rapidamente possível para as áreas a 

modelar definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da 

pedreira; 

 será efetuada a Gestão de Resíduos preconizada no Plano de Pedreira, que garante a correta 

gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e associados à pedreira, 

nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua 

recolha e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente credenciado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente - APA), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes 

e contaminações; 

 os equipamentos a utilizar na pedreira deverão respeitar as normas legais em vigor, relativas 

às emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença; 

 a vegetação integrada no PARP respeitou o elenco florístico da região, garantindo desta forma 

um maior sucesso na sua implantação com menor esforço e custos de manutenção;  
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 o projeto prevê a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à 

exploração, garantindo assim o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes 

atmosféricos e ruído; 

 o transporte de materiais terá que se efetuar de forma acondicionada limitando -se a emissão 

de poeiras ao longo do seu percurso; 

 os acessos serão mantidos em boas condições de trafegabilidade, por aplicação de 

“tout-venant” ou mesmo de um pavimento betuminoso nos locais sujeitos a maiores 

movimentações de veículos; 

 todos os acessos à pedreira serão regados regular e sistematicamente, durante as épocas 

mais secas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

 a GRANDAREIA irá realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da pedreira 

sobre as normas e cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos;  

 a GRANDAREIA irá assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização 

de entrada e saída de viaturas na via pública, tendo em vista não só a segurança como a 

minimização das perturbações na atividade das povoações envolventes.  

Na fase de desativação preconizam-se as seguintes medidas gerais: 

 a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (tanques de 

depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.) terá que ser assegurada, 

garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final de acordo com o especificado 

pela Agência Portuguesa do Ambiente; 

 será efetuado o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira 

procedendo às necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será 

reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado;  

 será efetuada uma vistoria a fim de garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades 

associadas à exploração da pedreira são devidamente recuperadas de acordo com o PARP 

definido, procedendo-se aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto espaço 

de tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente.  

Finalmente, para a fase de pós-desativação destacam-se as seguintes medidas gerais: 

 avaliar a evolução da área recuperada através das ações de manutenção e conservação 

previstas no PARP, com especial atenção para o comportamento dos taludes e crescimento da 

vegetação; 

 efetuar vistorias regulares à área da pedreira de forma a verificar o estado d e conservação da 

vedação e sinalização, de forma a garantir a adequada proteção contra acidentes.  

A implementação destas medidas de minimização, na sua maioria integradas no Plano de Pedreira, 

trará benefícios, diretos e indiretos, sobre a generalidade dos descritores ambientais, pelo que 
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seguidamente só se procede à sua descrição quando existem ações concretas com influência sobre os 

domínios de análise em causa. 

4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

4.3.1. Geologia e geomorfologia 

As medidas de minimização dos impactes negativos sobre estes fatores encontram-se incorporadas 

nas técnicas e na execução dos diversos aspetos do projeto. De facto, as principais medidas de 

minimização são ações previstas na forma como se irá processar a atividade extrativa nas frentes de 

desmonte. 

Durante a lavra recomenda-se a análise, em contínuo, por parte do Responsável Técnico, ou por 

pessoa em quem este delegue essa função, a estabilidade dos taludes escavados, no sentido de 

identificar situações de ravinamentos, de escorregamentos, ou assentamento  indesejados, motivados 

por aparecimento de heterogeneidades no maciço arenoso ou no aterro. Qualquer indício de 

instabilidade será alvo de intervenção imediata, evitando situações de rotura.  

A estabilidade dos taludes de escavação da pedreira será reforçada pela construção do aterro 

cumprindo o descrito no Plano de Deposição e no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística que 

integram o projeto. 

4.3.2. Recursos hídricos superficiais 

Apesar de os impactes nos recursos hídricos não serem significativos, será dada atenção à adequada 

manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das valas 

perimetrais. 

Dada a natureza geológica da área de influência da pedreira, as águas pluviais infiltram -se evitando-se 

assim o transporte de sedimentos para a rede de drenagem natural, não se preconizando nesta fase 

nenhum tipo de tratamento de decantação. 

4.3.3. Recursos hídricos subterrâneos 

No sentido de minimizar os potenciais impactes negativos nos recursos hídricos subterrâneos, 

indica-se as seguintes medidas preventivas a implementar na fase de exploração da pedreira:  

 utilização exclusiva de materiais inertes endógenos no enchimento da área escavada durante 

a fase de recuperação paisagística da pedreira e garantir a modelação prevista no Plano de 

Aterro; 
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 o desmantelamento, segundo as normas que constam no Plano de Desativação, de todas as 

estruturas associadas à atividade industrial. 

4.3.4. Qualidade das águas 

No sentido de minimizar os potenciais impactes negativos na qualidade das águas serão adotadas as 

seguintes medidas de minimização durante a fase de exploração, tendo em vista a sua proteção:  

Será assegurada a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos, 

sendo mantidos registos atualizados dessa manutenção e/ou revisão por equipamento (do tipo fichas 

de revisão) de acordo com as especificações do respetivo fabricante;  

 Será efetuada a limpeza e manutenção dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das 

valas perimetrais, de forma a minimizar o transporte de materiais finos para fora das zonas de 

exploração; 

 A fossa séptica será regularmente inspecionada e esgotada;  

 Será assegurada a revisão periódica do depósito de combustível;  

 Durante os períodos secos e, nomeadamente em dias de vento mais forte, haverá lugar à 

aspersão de água nos caminhos, com vista à diminuição da dispersão de partículas de 

granulometria mais fina.  

Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes (óleos 

e lubrificantes), todos os trabalhadores da pedreira encontram-se instruídos para que, caso se detete 

algum derrame, o responsável da pedreira será imediatamente avisado, o equipamento enviado para 

reparação e a área contaminada é confinada, retirada e recolhida por empresa credenciada a fim de 

ser processada em destino final apropriado. 

Na fase de desativação (encerramento), deverá ser assegurado que nas zonas de manutenção de 

máquinas e equipamentos e nas zonas destinadas ao armazenamento de combustíveis e lubrificantes 

não existirá contaminação do solo por quaisquer tipo de substâncias poluentes, sendo que, após 

demolição, todos os materiais que tenham estado em contacto com essas substâncias serão 

separados e encaminhados para aterro controlado.  

4.3.5. Solos e uso atual do solo 

As principais medidas de minimização relativas a este descritor, encontram-se incluídas no Plano 

Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), destacando-se: 

 A camada de terra viva das áreas a explorar será decapada e armazenada em pargas, com 

altura média de 2 m e coroamento côncavo de 0,3 m de largura, para permitir uma boa 
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infiltração de água, minorar a compactação do solo e permitir um suficiente arejamento. A 

deposição das pargas será efetuada em camadas alternadas de terras decapadas, material 

verde escalcilhado e cal apagada Estas pargas serão localizadas em zonas afastadas das 

frentes de desmonte e das vias de circulação adstritas ao circuito produtivo;  

 Nos trabalhos de preparação da lavra irá proceder-se à análise da tipologia da vegetação a 

desmatar e à avaliação da viabilidade da sua integração nas pargas, uma vez que o material 

lenhoso com diâmetro superior a 0,10 m não é passível de ser compostado, salvo se for 

previamente escalcilhado; 

 As pargas serão, ainda, semeadas com uma mistura de tremoço ou tremocilha e centeio no 

outono, ou com abóboras, na primavera, de modo a conservar a terra ensombrada e fresca e 

evitar o aparecimento de infestantes; 

 Os solos provenientes das ações de decapagem serão posteriormente utilizados na 

recuperação e integração paisagística da área explorada. A terra vegetal será aplicada em 

camada uniforme sobre as áreas a recuperar, de preferência antes do outono, para que a sua 

aderência ao solo-base se faça nas melhores condições, após o que serão efetuadas as 

plantações e sementeiras previstas no PARP. 

Destaca-se que a correta implementação do PARP e do Plano de Aterro, durante as fases de 

exploração e encerramento da atividade extrativa, permitirão a reconversão da área e a viabilização de 

um sistema sílvicola, económica e ambientalmente sustentável, minimizando impactes negativos 

gerados ainda durante a fase de exploração e reconvertendo-os, globalmente e a longo prazo, num 

impacte positivo significativo e permanente. 

4.3.6. Qualidade do ar 

As partículas em suspensão constituem o principal poluente atmosférico emitido pelos trabalhos de 

exploração da pedreira “Água Nova de Baixo”, pelo que é essencial o controlo das emissões fugitivas 

de partículas provenientes dos caminhos não asfaltados no interior e no acesso da pedreira, 

recorrendo à rega por aspersão de água, essencialmente no semestre seco.  

Refere-se, ainda, que o Projeto prevê a plantação de uma cortina arbórea, no limite norte da pedreira, 

junto ao acesso não asfaltado, que constitui também uma medida de minimização.  

Os resultados apresentados na avaliação de impactes ambientais demonstram que a aspersão de 

água nos acessos não pavimentados poderá conduzir à redução das emissões em cerca de 75  %. A 

obtenção desta taxa de eficiência no controlo das emissões de partículas poderá ser conseguida 

através da aspersão de cerca de 1,8 litros de água por m2 de acesso não asfaltado por dia na época 

de maior geração de partículas (entre maio e setembro). A aspersão de água poderá ser realizada com 

recurso ao Joper existente na pedreira. 
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Para além das medidas de minimização de impactes enunciadas, deverão ser aplicadas outras, de 

cariz preventivo, tendo em vista a limitação da emissão de poeiras, em especial nos acessos não 

asfaltados. Este objetivo poderá ser alcançado através das seguintes medidas organizacionais:  

 Restrições aos veículos: a velocidade de circulação dos veículos no interior da pedreira 

deverá ser limitada; 

 Melhoramento dos acessos: as vias deverão ser pavimentada ou ser aplicado seixo ou 

tout-venant. 

4.3.7. Ambiente sonoro 

De acordo com a análise de impactes efetuada ao nível do Ruído Ambiental concluiu-se que a 

implementação do projeto da pedreira “Água Nova de Baixo” não deverá gerar impactes negativos 

significativos. Considera-se por isso, que não há necessidade de propor medidas de minimização para 

este fator ambiental. 

Ainda assim, recomenda-se a utilização de equipamentos que cumpram os requisitos do 

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativo às emissões sonoras para o ambiente dos 

equipamentos para utilização no exterior, devendo também ser evitada a u tilização de máquinas que 

não possuam indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante.  

Com vista à limitação da exposição de zonas habitacionais a níveis elevados de ruído, sugere -se que 

a delimitação de zonas sensíveis e mistas1 tenha em conta as previsões efetuadas na avaliação de 

impactes, não devendo ser autorizada a construção de habitações em áreas onde se perspetiva a 

ocorrência de níveis de ruído superiores a 55 dB(A) no período diurno. 

4.3.8. Flora e vegetação e Fauna e biótopos 

De forma a garantir que os impactes identificados para a Flora, Vegetação, Fauna e Habitats sejam 

minimizados e compensados, apontam-se as seguintes medidas específicas:  

 realizar as ações de desmatação preferencialmente após o verão, não só devido à flora como 

também devido à fauna, evitando ao máximo a primavera pois constitui o principal período 

reprodutor para a maioria das espécies; 

 garantir a decapagem e armazenamento da camada superficial do solo para posterior 

utilização dos trabalhos de recuperação paisagística; 

 garantir a implementação do PARP e o sucesso (sobrevivência) das espécies e exemplares 

plantados, considerando que este inclui plantações e sementeiras das espécies RELAPE 

inventariadas na área de estudo. Relativamente aos sobreiros, o PARP prevê a plant ação de 

40 exemplares o que satisfaz a obrigação legislativa de 1,25 árvores por cada exemplar a 

                                                                        

1 A delimitação das zonas sensíveis e mistas é da responsabilidade da Câmara Municipal de Grândola.  
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abater no decorrer deste projeto. Assim, a recuperação deve ser acompanhada periodicamente 

e efetuadas as retanchas necessárias para a sobrevivência das espécies plantadas; 

 confinar as ações respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de 

intervenção para que estas não extravasem e afetem (através de pisoteio e circulação de 

veículos), as zonas limítrofes, nomeadamente as “áreas a preservar” e “zonas de defesa”, 

definidas na planta de Zonamento (Desenho 2); 

 evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações, nomeadamente de 

exemplares de sobreiros; 

 limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessár ias à execução dos 

trabalhos e aproveitar o maior número de árvores e arbustos;  

 garantir a manutenção das áreas em recuperação de forma a assegurar que são criadas as 

condições para o normal desenvolvimento dos habitats naturais.  

4.3.9. Paisagem 

As medidas de minimização dos impactes visuais e paisagísticos resultantes da ampliação da pedreira 

“Água Nova de Baixo” consistem essencialmente na efetiva implementação do Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística (PARP), incluído no Plano de Pedreira, o qual garant irá a sua recuperação 

faseada, em articulação com o avanço da lavra. 

Destaca-se que muitas das medidas integradas no PARP terão, também, incidências benéficas sobre 

outros parâmetros ambientais, uma vez que, no seu conjunto, tenderão a proteger de uma form a 

integrada toda a envolvência ambiental nos seus múltiplos aspetos.  

Assim, e em resultado da elaboração do EIA, foram incluídas no PARP as seguintes orientações para 

minimização dos impactes associados à fase de exploração: 

 A integração paisagística da pedreira contemplou a plantação de diversos exemplares 

arbóreos e a sementeira de misturas de herbáceas e herbáceo-arbustiva em toda a área objeto 

de licenciamento, incluindo uma cortina arbórea na fase de recuperação imediata;  

 Promover-se-á a decapagem da camada de terra viva nas áreas a explorar, que será 

depositada (sem ser comprimida) e preservada nas pargas previamente definidas para o 

efeito. Estas terras serão posteriormente utilizadas na recuperação e integração paisagística 

da área explorada; 

 Preservação da vegetação arbustiva e arbórea existente na envolvente da exploração;  

 Todas as plantações e sementeiras correspondem à flora local, no sentido de renaturalizar o 

espaço; 
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 A recuperação paisagística será iniciada assim que se atinjam, em cada local, as cotas finais 

da lavra, o que será efetuado através do revestimento dos novos taludes com terra viva e 

posterior execução do plano de sementeiras e plantações.  

As áreas em recuperação e as recuperadas deverão ser alvo de manutenção de forma a garantir qu e 

são criadas as condições para o normal desenvolvimento da vegetação nomeadamente pelo adequado 

controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o adensamento de manchas de vegetação 

mais ralas, fatores estes que permitem acelerar os processos de recuperação natural. 

4.3.10. Sócio-economia 

Neste âmbito destacam-se as seguintes medidas: 

 Deverão ser adotadas medidas de proteção individual dirigidas aos trabalhadores mais 

expostos à poluição sonora e atmosférica resultante da exploração de acordo com as norm as 

legais em vigor; 

 Deverá privilegiar-se, sempre que possível, a contratação de mão de obra local, de forma a 

promover o emprego no concelho e freguesia em apreço;  

 A circulação de veículos pesados junto a aglomerados populacionais, ou no interior destes, 

deverá processar-se apenas entre as 8h e as 20h, de forma a salvaguardar a qualidade de 

vida das populações nas horas de descanso; 

 Caso se verifique a degradação dos pavimentos das vias rodoviárias locais como 

consequência do tráfego de veículos pesados afetos à exploração, deverá a empresa 

responsável pela exploração da pedreira assegurar a reposição das condições originais das 

mesmas; 

 Deverá reforçar-se o sistema de sinalização horizontal e vertical nos entroncamentos entre o 

acesso à pedreira e a N 261 de forma a minimizar o conflito potencial entre o tráfego de 

veículos pesados e o tráfego de ligeiros. 

4.3.11. Património arqueológico e arquitetónico 

O facto de não terem sido detetados vestígios significativos de interesse arqueológico na área de 

ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” não significa a improbabilidade do seu aparecimento pelo 

que, como medida geral de minimização de impactes, deve ser executado o acompanhamento 

arqueológico das ações com impacte no solo, durante a qual deverá ocorrer a remoção d o coberto 

vegetal e da camada superficial do solo. A presença de um arqueólogo nesta fase permitirá avaliar 

preventivamente a importância arqueológica do local, uma vez que as condições atuais de observação 

do terreno reduzem tal objetivo. 
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5. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento suscetíveis de 

comprometer a avaliação do projeto. 

Refere-se apenas a ausência de estações da rede nacional de monitorização da qualidade das águas 

no local, o que implica a inexistência de séries temporais de parâmetros de qualidade, com base nas 

quais pudessem ser analisadas tendências e eventuais desvios.  
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1. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO 

Neste plano de monitorização definem-se os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes 

ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da análise de impactes efetuada anteriormente.  

Na conceção deste plano de monitorização considerou-se a caracterização da situação de referência, 

as ações decorrentes da exploração e desativação da pedreira bem como as medidas de minimização 

propostas. Considerou-se ainda que, enquanto instrumento pericial, deveria ser capaz de:  

 Avaliar a eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes previstos;  

 Detetar impactes diferentes, na tipologia ou na magnitude, daqueles que haviam sido 

identificados; 

 Permitir a distinção entre as consequências das ações do projeto e a variabilidade  natural do 

meio ambiente; 

 Definir técnicas de amostragem e de leitura e unidades de medida padronizadas, de forma a 

ser possível estabelecer comparações entre dados, incluindo o seu enquadramento legal, e 

definir padrões de evolução dos parâmetros monitor izados, ao longo do tempo; 

 Incluir ferramentas de análise expeditas que permitam uma intervenção pronta capaz de 

minimizar os desvios verificados, em tempo útil.  

Importa, ainda, referir que, com a implementação deste plano de monitorização, será constituíd a uma 

base de dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais perante a atividade extrativa, 

gerando uma experiência notável num setor onde persiste uma tradição de fraco desempenho ao nível 

da preservação da qualidade ambiental. 

1.2. METODOLOGIA 

Os fatores ambientais considerados críticos para integrarem este plano de monitorização são: os 

recursos hídricos subterrâneos; a qualidade da água subterrânea; a qualidade do ar; o ambiente 

sonoro e o património arqueológico. 

Para cada um destes fatores foram estabelecidas ações de monitorização parcelares, recorrendo-se à 

seguinte metodologia: 
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Estabelecimento dos objetivos da monitorização 

Para cada descritor foi estabelecido um quadro de objetivos a cumprir e que, genericamente, 

perspetivam confrontar, sempre que possível, o desempenho ambiental previsto no presente processo 

e aquele que irá ocorrer no terreno. 

Discriminação das atividades de monitorização 

Para cada descritor são apresentadas especificações técnicas de execução das ações de 

monitorização, incluindo: parâmetros a monitorizar; locais de amostragem, leitura ou observação; 

técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários (quando aplicável); frequência de 

amostragem, leitura ou observação; duração do programa. 

Definição de critérios de avaliação de desempenho 

Foi necessário estabelecer critérios de avaliação de desempenho, que especifiquem os níveis de 

mudança ou de tendência que o programa de monitorização deverá estar habilitado a detetar, a partir 

dos quais será necessário intervir com a introdução de medidas de gestão ambiental. 

Os critérios de avaliação de desempenho, por comparação com as observações efetuadas, irão 

determinar uma das seguintes avaliações: 

 Excede o desempenho previsto; 

 Cumpre o desempenho previsto; 

 Não cumpre o desempenho previsto. 

Contudo, para alguns dos descritores considerados não existe um registo histórico que permita 

projetar quantitativamente o desempenho esperado. Esta situação decorre, normalmente, da ausência 

de informação para a área estudada ou do fraco nível de confiança dos dados disponíveis. Para estes 

casos, a avaliação de desempenho far-se-á por confrontação dos valores observados com aqueles 

que foram obtidos na caracterização da situação atual ou de referência, muito embora a determinação 

das causas dos desvios e a consequente implementação de medidas de gestão ambiental apenas 

possa ser efetuada na sequência de trabalhos periciais a realizar no âmbito do próprio programa de 

monitorização. 
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Determinação das causas do desvio ao desempenho previsto 

Perante a hipótese de desvio ao desempenho ambiental previsto, preconizou-se a imediata 

implementação de trabalhos periciais tendentes a identificar as causas que lhe estão subjacentes e 

que se considera poderem ter quatro formatos distintos:  

A) Não conformidade na implementação do projeto; 

B) Ineficácia ou desadequação das medidas de gestão ambiental preconizadas no projeto;  

C) Acidente; 

D) Causa exterior ao projeto. 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio ao desempenho previsto  

Tendo sido detetados desvios ao desempenho previsto e estabelecido o nexo de causalidade, 

enunciaram-se as ações de resposta a implementar e que poderão ser de três tipologias distintas:  

Medidas corretivas: destinadas a corrigir situações de não conformidade entre as ações de prevenção 

ou de mitigação de impactes previstos e sua implementação efetiva (Causa do tipo A);  

Redefinição dos objetivos de desempenho ambiental do projeto e/ou de ações do projeto:  nos casos 

em que se verificar a ineficácia ou a desadequação das medidas de prevenção ou de minimização de 

impactes propostas ou ainda, devido a uma alteração significativa dos pressupostos de base que 

presidiram à sua elaboração (Causa do tipo B); 

Planos de contingência: destinados a corrigir danos decorrentes de impactes não previstos (Causa do 

tipo C). 

No Quadro V.1 apresenta-se uma síntese dos trabalhos de monitorização a realizar para os vários 

descritores considerados relevantes para o presente projeto. Complementarmente, no Quadro V.1 

apresenta-se um cronograma com a identificação das atividades de monitorização a desenvolver e a 

respetiva distribuição anual. 

Na Figura V.1 apresenta-se a localização dos pontos de monitorização das várias vertentes 

ambientais. 
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Figura V.1 - Localização dos pontos de monitorização.  
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Quadro V.1  - Síntese do Plano de Monitorização a implementar 

DESCRITOR 

AMBIENTAL 
PARÂMETROS A AVALIAR 

LOCAL DE AMOSTRAGEM 

(Figura V.1) 
MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

FREQUÊNCIA E PERÍODO DE 

AMOSTRAGEM 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO 
MEDIDAS A IMPEMENTAR EM CASO DE DESVIO DURAÇÃO 

R
 H

íd
ri

co
s 

su
b

te
rr

â
n

e
o

s 

Nível freático 

Furo de captação da pedreira 

“Água Nova de Baixo” (Ref.ª 

inventário F1) 

Os níveis hidroestáticos do furo 

de captação produtivo deverão 

ser medidos após repouso de 

exploração de 12 horas com 

recurso a sonda de medição de 

níveis.  

Semestral Rebaixamento do nível hidrostático 
Implementação ou revisão do projeto, consoante a tipologia 

detetada 

Fases de exploração e de 

desativação da Pedreira. 

14 anos 

Q
. 

á
g

u
a

 

su
b

te
rr

â
n

e
a

 Azoto amoniacal, Microrganismos a 22ºC e a 

37ºC, Condutividade, pH, Sólidos suspensos 

totais, Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

e Metais (Arsénio, Bário, Cádmio, Crómio, 

Cobre, Mercúrio, Níquel, Chumbo Zinco). 

Furo de captação da pedreira 

“Água Nova de Baixo” (Ref.ª 

inventário F1) 

Normas técnicas e cuidados 

específicos para este tipo de 

procedimentos nomedamente 

NP 916:1972, NP 409:1966, e 

ISO 5667 

Semestral 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 

agosto 

Implementação ou revisão do projeto, consoante a tipologia 

detetada 

Fases de exploração e de 

desativação da Pedreira. 

14 anos 

Q
u

a
lid

a
d

e
 d

o
 a

r 

Concentração de partículas em suspensão 

PM10 (µg/m3) 

Os 2 pontos de amostragem 

deverão ser desabrigados 

(não cobertos, por exemplo, 

por copas de árvore ou 

outros obstáculos à 

deposição de poluentes 

atmosféricos). 

Método gravimétrico com 

recurso a um analisador de ar 

Filtros de membrana com 

0,8 µm de porosidade. 

No período seco (Mai. a Set.) 

Somatório dos períodos de medição 

igual a 7 dias e colheitas de 24 h. 

Valores limite estabelecidos pelo 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro - Condicionada aos 

resultados obtidos na monitorização 

do 1º ano. 

Se não se ultrapassar 80% do valor-

limite diário (ou seja 40 μg/m3) em 

50% do período de amostragem, só 

será necessária nova campanha daí a 

5 anos. 

Se os valores forem ultrapassados a 

monitorização será anual. 

Limite e controlo da velocidade de circulação no acesso; 

Implementação do Projeto e/ou regularização do acesso à 

área, por aplicação de uma camada de asfalto betuminoso 

ou de agregados; 

Reforço do procedimento de aspersão com água; 

Criação de barreiras artificiais à dispersão dos poluentes, 

utilização de estabilizadores químicos, aplicação de 

lâminas filtrantes sintéticas. 

Fases de exploração e 

desativação. Deverá ter início 

no período entre maio a 

setembro, subsequente à 

aprovação do Projeto. 

14 anos 

A
m

b
ie

n
te

 S
o

n
o

ro
 

LAeq em modo fast; 

LAeq em modo impulsivo; 

Análise em classes de frequência da banda de 

terços de oitava. 

Envolvente pedreira e zonas 

mais sensíveis ao ruído, face 

aos potenciais recetores 

Analisador de Ruído em tempo 

real de classe 1, equipado com 

filtro de terços de oitava. 

Deverão ser efetuadas 

avaliações na presença e na 

ausência do ruído gerado pela 

exploração da pedreira. 

Trienal 

Valores limite estabelecidos para as 

zonas sensíveis e mistas, para os 

parâmetros Lden e Ln, de acordo com o 

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

janeiro). 

Critério de incomodidade estabelecido 

pela alínea b do ponto 1 do artigo 13º 

do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro. 

Técnicas – Reavaliação do equipamento utilizado e/ou das 

técnicas de desmonte. 

Acústicas – Implementação de equipamentos acústicos, 

tais como barreiras acústicas. 

Medidas Organizacionais – Revisão da alocação espacial e 

temporal de meios e da organização espacial da área de 

intervenção. 

Medidas Gerais - Sensibilização e informação dos 

trabalhadores. 

Fases de exploração e de 

desativação da Pedreira. 

14 anos 

P
a

tr
im

ó
n

io
 a

rq
u

e
o

ló
g

ic
o

 e
 a

rq
u

ite
tó

n
ic

o
 

A deteção de possíveis vestígios 

arqueológicos que possam surgir na área de 

intervenção. 

Área de escavação 

Acompanhamento dos trabalhos 

de decapagem 

Ações de formação do 

Responsável Técnico da 

pedreira, do encarregado da 

exploração e dos manobradores 

de máquinas, para que possam 

identificar a presença de 

elementos arqueológicos, 

durante a fase de exploração, e 

providenciar a salvaguarda dos 

vestígios arqueológicos 

identificados.  

Prévio à decapagem  
Deteção e preservação atempada de 

eventuais achados arqueológicos 

Reforço da formação do encarregado, responsável técnico 

e outros trabalhadores da pedreira, no sentido de melhor 

identificarem outros vestígios que possam vir a surgir;  

Informar as entidades competentes, interrupção dos 

trabalhos de exploração, avaliação dos vestígios 

encontrados, propostas de ações a tomar para melhor 

identificação dos vestígios e ou para a sua proteção.  

Fase de exploração da 

Pedreira. 

Antes de se proceder a 

trabalhos de decapagem 
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1.3. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

No sentido de aumentar a eficácia da comunicação dos resultados das ações de monitorização, 

preconiza-se a existência de três tipologias de relatórios, distintos no âmbito e nos objetivos a atingir: 

 Relatórios de monitorização parcelares; 

 Relatórios de monitorização de rotina; 

 Relatórios de monitorização extraordinários. 

Os relatórios de monitorização parcelares deverão descrever, para cada uma das ações de 

monitorização programadas, os trabalhos desenvolvidos, os resultados obtidos e a sua análise crítica. 

Deverão ser produzidos com a periodicidade estabelecida para as atividades a que se referem e 

mantidos na pedreira, para que possam ser consultados, em qualquer momento, pelas entidades com 

competência de fiscalização.  

Os relatórios de monitorização de rotina deverão apresentar, feito o enquadramento do projeto, a 

descrição das ações desenvolvidas, a descrição dos resultados obtidos e a sua interpretação e 

confrontação com as previsões efetuadas neste Plano de Pedreira. Serão elaborados a partir da 

informação de base fornecida pelos relatórios parcelares e deverão reportar -se, pelo menos, a um 

ciclo completo do programa de monitorização, pelo que se preconiza que sejam realizados e enviados 

para a APA, com uma periodicidade anual. 

Os relatórios de monitorização extraordinários deverão ser elaborados e enviados para a APA na 

sequência da deteção de qualquer desvio relevante para os objetivos ambientais estabele cidos no 

presente documento. Estes relatórios deverão detalhar as medidas corretivas ou os planos de 

contingência que se pretende implementar ou, em alternativa, uma proposta justificada de redefinição 

dos objetivos do plano de monitorização. 

1.4. REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Este plano de monitorização deverá apresentar a agilidade necessária para se adaptar a um quadro de 

referência sempre renovado pelo conhecimento carreado por sucessivas campanhas de amostragem e 

pela interpretação de novos dados. Essa capacidade de auto-regulação será fundamental para garantir 

a continuação da sua eficácia, principalmente se se considerar a extensão temporal da execução do 

projeto. 
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Neste âmbito, a revisão do plano de monitorização poderá decorrer da necessidade da sua adequação 

à evolução, a médio e a longo prazos, das condições que determinaram a sua elaboração, 

nomeadamente: 

 Da alteração dos pressupostos que sustentaram a elaboração do projeto e que, 

consequentemente, possam alterar a avaliação de impactes ambientais agora efetuada; 

 Da deteção de impactes negativos com natureza ou magnitude distintas daqueles que foram 

previstos neste documento; 

 Da constatação do desajustamento entre as ações de monitorização e os objetivos 

estabelecidos; 

 Da alteração do quadro legal aplicável; 

 Da obsoletização dos meios técnicos preconizados; 

As eventuais propostas de revisão do programa de monitorização deverão ser devidamente 

fundamentadas e incluídas nos relatórios de monitorização a apresentar à entidade licenciadora.  
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1. CONCLUSÕES 

A GRANDAREIA centra a sua actividade na exploração e comercialização de areias, possuindo uma 

pedreira de areia denominada “Água Nova de Baixo”, com a licença de exploração n.º 6577, e um 

Estabelecimento Industrial de Lavagem e Classificação de Areias, anexo da pedreira, para 

beneficiação das areias exploradas. A empresa abastece a indústria de construção, constituindo um 

importante fornecedor do Baixo Alentejo e Algarve. 

A ampliação das reservas de material explorável da pedreira “Água Nova de Baixo” permitirá à 

empresa GRANDAREIA fazer face às solicitações que detém do mercado e assegurar a sua 

continuidade, garantido o fornecimento de matéria-prima às indústrias de construção civil e obras 

públicas que operam a jusante. Na zona de implantação da pedreira “Água Nova de Baixo” ocorre uma 

jazida de areia com características próprias para utilização na indústria de construção e obras 

públicas. 

A área de intervenção do Projecto encontra-se definida no Plano Director Municipal (PDM) de 

Grândola como “Espaços Florestais de Produção” coincidentes com “Áreas com potencial para a 

atividade extrativa”, sendo de destacar que esta área não apresenta condicionamentos naturais, 

ambientais, sócio-económicos ou patrimoniais que inviabilizem a implementação do Projecto. 

A elaboração do Plano de Pedreira da ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” e do EIA 

decorreram de forma concomitante e interactiva, pelo que os dados, resultados e recomendações de 

ambos os documentos foram sendo sucessivamente integrados e conciliados. Assim, o objectivo da 

elaboração destes dois estudos foi constituir um instrumento de planeamento e de execução das 

actividades, bem como identificar os principais impactes ambientais positivos e negativos associados 

à ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo”. Acresce que, com estes elementos, a GRANDAREIA 

ficará dotada de informação que lhe permitirá efectuar uma adequada Gestão Ambiental da 

implementação do projecto, de forma a maximizar o equilíbrio entre a área de inserção da pedreira e o 

meio biofísico, cultural e social que o irá enquadrar.  

As actividades de extracção de areia decorrerão num período de 13 anos e as de recuperação 

paisagística em 14 anos, concomitantemente com a lavra. Existirá, ainda, um período de 2 anos 

subsequente à desactivação da pedreira, relacionado com as actividades de manutenção. 

De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou este EIA, não é previsível que o Projecto 

de ampliação da pedreira “Água Nova de Baixo” venha a induzir impactes ambientais negativos, para 

além daqueles que já se fazem sentir actualmente, e que são decorrentes do normal e actual 

funcionamento da pedreira. De facto, os principais impactes negativos identificados sobre os sistemas 

biofísico, ecológico, sócio-económico e patrimonial terão, predominantemente, incidência local e 

carácter temporário, uma vez que só se farão sentir durante a fase de exploração. Quanto aos 

impactes positivos associados ao Projecto, estes relacionam-se sobretudo com a componente 

sócio-económica, sendo muito significativos às escalas regional e local, pela manutenção dos postos 

de trabalho directos, e indirectos, contribuindo eficazmente para a diversificação do tecido económico 

nacional. 
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No que respeita aos diversos factores ambientais contemplados no presente EIA, os impactes 

ambientais previstos estarão, de um modo geral, confinados à área de intervenção do Projecto e sua 

envolvente próxima. Com a implementação do Plano de Pedreira em avaliação no presente Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) e cumprindo as medidas de minimização preconizadas, os impactes 

ambientais remanescentes (impactes residuais) verão, em muitos dos factores ambientais analisados, 

o seu significado e magnitude reduzidos.  

Os impactes previstos, e que terão maior significado sobre os recursos naturais, dizem respeito, 

sobretudo, à fase de exploração e correspondem às próprias acções de extracção e de transporte das 

areias, uma vez que estas operações implicam a emissão de poeiras, o que irá afectar as 

comunidades florísticas e faunísticas existentes na envolvente. No entanto, o facto de a 

implementação do projecto ser sequencial e da recuperação paisagística vir a ocorrer 

concomitantemente com avanço da lavra, leva a que estes impactes venham a ser atenuados.  

Os impactes positivos mais significativos resultantes da implementação do Projecto de ampliação da 

pedreira “Água Nova de Baixo” decorrem da garantia da saúde económica da estrutura empresarial 

associada à GRANDAREIA e a manutenção dos 8 postos de trabalho existentes nesta pedreira. 

Procedeu-se à identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes da ampliação da pedreira 

“Água Nova de Baixo” face às restantes pedreiras existentes na envolvente, tendo-se verificado que o 

resultado do somatório das afectações resultantes de acções humanas são, de uma forma geral, 

bastante semelhantes à situação actualmente existente.  

Foram estabelecidos procedimentos para o controlo da evolução das verten tes ambientais apuradas 

como mais sensíveis na avaliação de impactes efectuada neste estudo, bem como para o controlo da 

evolução das actividades de recuperação paisagística, estando consubstanciados no P lano de 

Monitorização deste EIA. 

A correcta implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística e do Plano de 

Desativação, incluídos no Plano de Pedreira, durante as fases de exploração e desactivação da 

actividade extractiva, permitirão a reconversão da área e a viabilização de um sistema, econó mica e 

ambientalmente sustentável, minimizando impactes negativos gerados ainda durante a fase de 

exploração e reconvertendo-os, globalmente e a prazo, num impacte positivo significativo e 

permanente.  

Assim, considera-se que a atribuição da Licença de Exploração da pedreira “Água Nova de Baixo” 

contribuirá para o desenvolvimento da região, com todos os benefícios económicos e sociais que daí 

advêm, reforçados pelo facto da pedreira, tal como está projectada, ser compatível com os interesses 

ambientais da região. 
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Desenho 1 – Levantamento topográfico da pedreira (escala 1:2 000); 

Desenho 2 – Zonamento da área da pedreira (escala 1:2 000); 

Desenho 3 – Planta de sinalização e circulação (escala 1:2 000); 

Desenho 4 – Configuração final de escavação (escala 1:2 000); 

Desenho 5 – Modelação final do aterro (escala 1:2 000); 

Desenho 6 – Plano geral de recuperação paisagística, de plantações e sementeiras (escala 1:2  000); 

Desenho 7 - Perfis da lavra e da recuperação paisagística (escala 1:2 000). 

 

Nota: Os desenhos apresentados foram impressos em formato A3, pelo que não se encontram à escala  
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