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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
O presente Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da pedreira de 
extracção de calcário dolomítico, denominada ““VALE LOUREIRAS ”, pretende dar cumprimento à 
legislação em vigor sobre Avaliação do Impacte Ambiental (AIA), designadamente o disposto 
no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações posteriores introduzidas pelo 
disposto no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de 
Abril assim como as orientações do documento “CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE RESUMOS NÃO 

TÉCNICOS”, disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
O EIA foi elaborado para a empresa VAC – MINERAIS, SA, com morada no Vale da Pedreira, 
Rua da Ponte – Alto da Serra – 2040-063 Rio Maior, na qualidade de empresa que pretende 
continuar a explorar o recurso geológico, na área a ampliar, tendo solicitado à empresa de 
consultoria ECOPRISMA – ENGENHARIA E GESTÃO, LDA. a execução dos estudos exigíveis para o 
licenciamento de ampliação de indústrias desta natureza. 
 
O desenvolvimento do trabalho de campo do Estudo de Impacte Ambiental e todos os 
trabalhos sectoriais associados, teve a duração de 12 meses, no período compreendido entre 
Março de 2011 a Março de 2012. 
 
O projecto proposto consiste no licenciamento de uma indústria extractiva de calcário, estando 
elaborado ao nível do “PROJECTO DE EXECUÇÃO”, com uma área a licenciar prevista de 
69.937,50 m2, dos quais 30.731,32 m2 correspondem à área apontada para exploração, 
3.111,00 m2 para escombreira, 2.075,87 m2 para depósito de pargas de solos, 3.964,25 m2 
para área de stock e expedição de materiais, 1.356,02 m2 para área de anexos e área de 
sementeira de 55.174, 56 m2. 
 
A VAC – MINERAIS, SA produz granulados e micronizados de calcários e dolomitos, possuindo 
uma unidade industrial em Rio Maior. 
 
2. OBJECTIVOS, ANTECEDENTES E LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 
 
O principal objectivo do Estudo de Impacte Ambiental é a análise de um projecto de execução 
com vista ao licenciamento da ampliação de uma pedreira de exploração de pedra calcária, 
tendo por base as características de construção, exploração e encerramento, procurando 
avaliar o adequado enquadramento ambiental e paisagístico da área explorada, considerando, 
assim, a caracterização detalhada da situação de referência da zona em apreço e a análise de 
potenciais impactes ambientais negativos e positivos decorrente da actividade. 
 
O licenciamento a exploração garantirá a manutenção de 5 postos de trabalho directos, sendo 
por esse facto de importância para a economia local, podendo contribuir, assim, para a 
diminuição da desmobilização de mão-de-obra local para fora do concelho, situação que 
contribuiria, indubitavelmente, para o empobrecimento do mesmo. 
 
A esta pedreira, na parcela licenciada, foi atribuído o nº 3634 (Classe 2), após ter sido emitida a 
licença de estabelecimento por despacho de 05 de Janeiro de 1989. 
 
Conforme referido, estando a pedreira já licenciada e adaptada ao Decreto-Lei n.º 270/2001, de 
6 de Outubro e por se estar a desenvolver já parcialmente fora da área licenciada, pretende-se 
com este processo ainda a sua regularização ao abrigo do art.º 5º do Decreto-Lei n.º 340/2007, 
de 12 de Outubro, pedido que foi deferido que consta no ofício SIRGP 3634, de 29 de 
Novembro de 2010. 
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A pedreira “VALE LOUREIRAS” pertence a um conjunto de pedreiras que se situam no perímetro 
do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) que sustentam a actividade 
industrial da VAC – MINERAIS, SA e de outras empresas com a mesma actividade. 
 
A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (entidade do Estado que coordena o processo 
administrativo) é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo (CCDR-LVT). 
 
A entidade competente para o licenciamento da indústria extrativa é a Direção Regional de 
Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT) 
 
A pedreira “VALE LOUREIRAS” está inserida em terrenos baldios, alugados à Junta de Freguesia 
de Alcobertas, concelho de Rio Maior, na vertente Sudeste da Serra de Candeeiros. 
 
Não são apontadas alternativas de localização, atendendo a que o recurso natural está 
localizado naquele local, tendo os projectistas do Plano de Pedreira enveredado por formular 
um projecto de exploração que compatibilizasse as características dos terrenos com o método 
de exploração mais apropriado. 
 
O pedido de licenciamento agora efectuado constitui a primeira tentativa de licenciamento da 
ampliação da área em estudo. 
 
A Carta n.º 1 representa a localização da pedreira na Folha n.º 327 da Carta Militar 1:25.000, 
incluindo o enquadramento local e regional, indicando-se a área licenciada e a área de 
ampliação.  
 
A Carta n.º 2b representa a localização da pedreira sobre a fotografia aérea mais recente 
disponível.
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 
Apresenta-se, em seguida, uma descrição breve e que se pretende objectiva do projecto a 
licenciar, assim como os principais processos tecnológicos envolvidos.  
 
O projecto consiste no licenciamento de uma indústria extractiva de calcário, estando 
elaborado ao nível do “Projecto de Execução”, com uma área a licenciar prevista de 69.937,50 
m2, dos quais 30.731,32 m2 correspondem à área apontada para exploração, 3.111,00 m2 para 
escombreira, 2.075,87 m2 para depósito de pargas de solos, 3.964,25 m2 para área de stock e 
expedição de materiais, 1.356,02 m2 para área de anexos e área de sementeira de 55.174, 56 
m2. 
 
3.1. TEMPO DE VIDA ÚTIL DA PEDREIRA 
 
Considerando 11 meses por ano de trabalho efectivo e com base numa estimativa de produção 
média constante para serem obtidas 42.075,00 toneladas/ano de matéria vendável, terão de 
ser desmontados cerca de 18.700,00 m3 de material rochoso, dos quais 16.830,00 m3 são 
material útil e 1.870,00 m3 são estéreis, estando o horizonte do projecto previsto em 37 anos, 
considerando apenas a área de exploração definida no Plano de Pedreira. 
 
3. 2. MÉTODO DE EXPLORAÇÃO 
 
A lavra será realizada em degraus, de modo a permitir produção desejada, apresentando a 
vantagem de uma exploração mais selectiva com um maior aproveitamento do recurso e em 
condições de segurança. 
 
A exploração progredirá preferencialmente, de SW e NW, a partir da cota 421 m até à cota 361 
m. De forma a desenvolver o desmonte segundo as boas regras da arte, serão criados degraus 
com a altura de cerca de 10 m, os quais poderão ser subdivididos em alturas de menores 
dimensões.  
 
Na situação final deverá deixar-se patamares de 5 m para posterior recuperação de acordo 
com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 
 
O avanço geral dar-se-á de cima para baixo e de forma sequencial. Os degraus superiores 
avançarão primeiro e sequencialmente, de forma a deixar um patamar adequado que permita a 
manobrabilidade de pessoas e equipamentos, garantindo igualmente a segurança e a 
estabilidade geotécnica. 
 
O método de exploração é composto por um conjunto de operações sequenciais que traduzem 
o ciclo de produção da pedreira.  
 
O ciclo de produção adoptado caracteriza-se por envolver operações no interior e no exterior 
da exploração. As operações realizadas no interior da pedreira estão caracterizadas no quadro 
seguinte. As operações no exterior da pedreira consistem na expedição dos materiais.  
 
As operações de desmatação e decapagem não têm expressão no ciclo de produção. A sua 
execução é esporádica e apenas quando se pretenda avançar com os limites da corta. 
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3. 2.1. CICLO DE PRODUÇÃO 
 
O método de exploração é composto por um conjunto de operações sequenciais que traduzem 
o ciclo de produção da pedreira.  
 
O ciclo de produção adoptado caracteriza-se por envolver operações no interior e no exterior 
da exploração. As operações realizadas no interior da pedreira estão caracterizadas no quadro 
seguinte. As operações no exterior da pedreira consistem na expedição dos materiais.  
 
As operações de desmatação e decapagem não têm expressão no ciclo de produção. A sua 
execução é esporádica e apenas quando se pretenda avançar com os limites da corta. 
 

Quadro 3.1. Operações do Ciclo de Produção da Pedreira 

Operação Descrição 
Desmatação e Decapagem Remoção da cobertura vegetal e da terra viva que cobre o recurso mineral 

Desmonte Fragmentação da rocha in situ com auxílio de explosivos. 

Carga e Transporte 
Carregamento do material para a zona de stock ou directamente para 

expedição 
Armazenamento É realizado em áreas de carácter temporário 

Expedição Transporte do material vendável para a fábrica da empresa a cerca de 2 km 
 FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
O desmonte consiste, de uma forma geral na realização de pegas de fogo, com furos 
executados por máquinas perfuradoras. Estes furos são sistematicamente dimensionados 
consoante as características geológicas da zona que está a ser desmontada. 
 
Para a execução da pega de fogo serão utilizados, o ANFO como carga de coluna e 
gelamonite como carga de fundo. Como acessórios poderão ser utilizados detonadores com 
microretardo, eléctricos ou não eléctricos. 
 
3.2.2. REMOÇÃO E TRANSPORTE DA MASSA MINERAL 
 
A remoção, carga e transporte dos materiais da frente de desmonte é efectuada com o auxílio 
da giratória e pá carregadora, sendo a distância a percorrer muito curta. 
 
O desmonte será efectuado de forma selectiva, de acordo com as necessidades de extracção. 
Deverão existir, sempre que possível, duas ou mais frentes de trabalho preparadas. Desta 
forma, permite-se uma maior racionalização do recurso mineral, de acordo com as suas 
características comerciais, satisfazendo as encomendassem necessidade de criação de 
grandes áreas de parqueamento. 
 
Cerca de 90% do material desmontado, após passagem no britador móvel anexo à pedreira, é 
transportado para a fábrica da empresa a cerca de 2 km. Não existe, por isso, stock muito 
prolongado de materiais na área da pedreira.  
 
3.2.3. ACESSOS À EXPLORAÇÃO 
 
Dada a envolvente geomorfológica da zona onde se insere a pedreira, as acessibilidades à 
área em estudo são favoráveis já existentes há muitos anos e que têm declives moderados. 
 
O acesso à pedreira faz-se através da rede viária municipal no concelho de Rio Maior, pela 
EN1, seguindo-se uma estrada asfaltada ao longo da Serra dos Candeeiros. 
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Os acessos internos da exploração são construídos durante o avanço da lavra, criando-se 
pequenas cortadas de acesso aos patamares principais quando necessário. Estes acessos 
serão determinados em função do avanço e das condições locais existentes, sendo 
construídos na bordadura da corta e nos degraus principais. 
 
3.3. RECURSOS HUMANOS E HORÁRIO DE TRABALHO 
 
A pedreira possui 4 funcionários com formação específica nas respectivas áreas de actuação e 
1 responsável técnico que acompanha o desenvolvimento dos trabalhos conforme descrito no 
quadro seguinte. 
 
O pessoal afecto à pedreira irá laborar num só turno, das 8 horas às 12 horas, e das 13 horas 
às 17 horas, com paragem para almoço das 12 horas às 13 horas, laborando a pedreira 
durante 5 dias por semana, durante 11 meses por ano. O período de trabalho poderá ser 
alargado esporadicamente, mantendo-se no entanto no período diurno. 

 
Quadro 3.2. Funcionários da pedreira e as respectivas categorias profissionais 

 

CATEGORIA Nº FUNÇÃO 

 Responsável técnico 1 Responsabilidade técnica da pedreira 
 Encarregado da pedreira 1 Gerir os trabalhos de exploração 

 
Condutor manobrador / Operário de 

Pedreira 
3 

Conduzir máquinas (pá carregadora, 
escavadora giratória entre outras) / Auxiliar 

nas operações da pedreira 
 TOTAL 5  

FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
3.4. ESTIMATIVA DE RESERVAS, GRAU DE APROVEITAMENTO E PREVISÃO TEMPORAL 
 
Nas áreas indicadas como zonas de extracção, existe este tipo de recurso e prevê-se a sua 
extracção até às cotas indicadas nas plantas e nos perfis de exploração durante a vida da 
pedreira.  

Quadro 3.3. Distribuição do material explorado 

PRODUTOS 
 

Vol. 
[m3]* 

TONELADAS 
       [ton.] 

Vendável 

Carbonato de Cálcio 70% 482.126,76 1.205.316,91 

Carbonato de Cálcio Dolomítico 20% 137.750,50 344.376,26 

Não vendável Escombros 10% 68.875,25 172.188,13 

  
 

100% 688.752,52 1.721.881,30 

* Volume in situ 

FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
As áreas destinadas a pargas de solos, stock e expedição de materiais estão inseridas na área 
de licenciamento, tendo um carácter temporário. Nestas áreas serão depositados pargas, 
materiais vendáveis e estéreis. Estes últimos serão depositados na retaguarda da exploração e 
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destinam-se a serem utilizados no processo de aterro final previsto para a recuperação da 
área, assim que as cotas de base da exploração sejam atingidas. 
 
3.5. VENTILAÇÃO 
 
Dado o tipo de exploração, será natural. 
 
3.6. ILUMINAÇÃO 
 
Dado o tipo de exploração, será natural.  
 
As máquinas de remoção possuem equipamento próprio de iluminação. 
 
3.7. VEDAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO 
 
Todo o perímetro da área será vedada e devidamente sinalizada de acordo com o Plano de 
Pedreira. 
 
3.8. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 
Devido ao tipo de exploração, uma vez que não há escavação em grande profundidade, não 
haverá acumulação permanente de águas em níveis mais baixos. A drenagem de águas será a 
drenagem natural dos terrenos, sendo que – sempre que necessário – proceder-se-á a 
bombagem de águas exterior para o sistema de escoamento mais próximo ou recolhidas em 
viaturas adequadas. 
 
3.9. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
O abastecimento de água à pedreira, para regar troços de terra batida, será garantido por 
camião cisterna. 
 
A água potável destinada a consumo por parte dos trabalhadores será fornecida em garrafões, 
adquiridos no comércio local e consumida em copos individuais. 
 

3.10. ESGOTOS DOMÉSTICOS 
 
Os esgotos domésticos são conduzidos para uma fossa séptica, instalada na área da pedreira. 
 
3.11. ENERGIA ELÉCTRICA 
 
Se necessária, será fornecida através de um gerador e da rede existente. 
 
3.12. COMBUSTÍVEIS 
 
Não haverá armazenamento de combustíveis na pedreira em grandes quantidades. Estes 
deverão ser fornecidos, na dose necessária para o consumo do dia, pelo posto de 
abastecimento da zona. 
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3.13. AR COMPRIMIDO 
 
O abastecimento de ar comprimido é efectuado a partir de um compressor eléctrico fixo, que 
garante a capacidade de alimentação de todo o equipamento para a realização dos trabalhos 
na pedreira. Existem também compressores móveis, para eventuais trabalhos isolados, ou para 
colmatar a necessidade de manutenção do compressor principal. 
 
A distribuição é efectuada por tubagem rígida e flexível para os diversos pontos de consumo na 
área da pedreira. 
 
3.14. EQUIPAMENTOS 
 
Os equipamentos que operam nesta pedreira, serão os adequados ao tipo de exploração e em 
número suficiente para assegurar o bom funcionamento da pedreira, garantindo a produção 
desejada. No quadro seguinte indicam-se os principais equipamentos utilizados na pedreira. 
 
Recorrer-se-á também a bombas submersíveis para controlar as acumulações de águas que 
possam vir a verificar-se na área da pedreira. 
 

Quadro 3.4. Equipamento previsto 
 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE FUNÇÃO 

 Compressor 1 
Produção de ar comprimido para alimentação de 
redes de distribuição para martelos pneumáticos, 

perfuradoras, limpeza, etc. 

 

Perfuradora 

1 
Abertura de furos para o desmonte da rocha e 

aplicação de cunhas e explosivos. 

 Escavadora giratória 1 
Movimentação de materiais inertes, incluindo 
limpeza de frentes, construção de acessos 
caminhos e rampas e auxilio no desmonte 

 
Pá carregadora frontal equipada 

com garfos ou balde 
2 Carregamento e transporte de materiais 

 Britador Móvel 1 
Beneficiação de material através da sua 
fragmentação e posterior classificação 

granulométrica 

FONTE: PLANO DE PEDREIRA 

 
A pedreira possui no seu interior instalações auxiliares compostas por instalações sociais e 
escritórios, constituídas por 2 contentores adaptados de acordo com a legislação em vigor. 
 
3.15. PLANO DE SEGURANÇA, SAÚDE E PLANO DE SINALIZAÇÃO 
 
O Plano de Pedreira contempla também um Plano de Segurança e Saúde (PSS) e tem como 
objectivo auxiliar na 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. 
 
É apresentado um Plano de Sinalização e Circulação para a área a licenciar, incluindo um 
Plano de Protecção Colectiva e Individual. É ainda apresentado um Plano de Manutenção dos 
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Equipamentos, um Plano de Saúde dos Trabalhadores, um Plano de Informação/Formação dos 
trabalhadores, um Plano de Visitantes e um Plano de Resposta a Emergências. 
 
3.16. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 
 
O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) tem como principal objectivo, 
planear a recuperação e a integração paisagística da pedreira VALE LOUREIRAS, a efectuar de 
forma integrada, faseada no tempo e em articulação com as diversas fases de exploração do 
recurso. 
 
O plano contempla um conjunto de medidas das quais se podem destacar a plantação de 
cortinas arbóreas de protecção como medida de minimização dos impactes visuais. 
 
A área ocupada pela pedreira é de 69.937,50 m2. Serão deixadas intactas, relativamente à 
exploração, as áreas respeitantes às zonas de defesa exigidas por lei, bem como algumas 
áreas onde não se preveja qualquer acção do ponto de vista do processo produtivo, ou onde se 
identifiquem espécies a proteger. 
 
Os aterros a efectuar terão carácter temporário (escombreira resultante da exploração) e final 
(modelação final do terreno), sendo a sua execução realizada na área do licenciamento da 
exploração. 
 
3.17. METODOLOGIA DA RECUPERAÇÃO 
 
O plano de recuperação visa genericamente e tanto quanto possível a reconstituição das 
características biofísicas próximas das originais, dentro dos limites possíveis e no contexto dos 
condicionalismos que a própria exploração impõe. 
 
A pedra deve ser extraída de uma forma orientada para, depois, tanto quanto possível, se 
recuperar à medida que se faz a exploração. 
 
A regularização dos terrenos será efectuada, espalhando sucessivas camadas de material 
granular, no sentido das granulometrias decrescentes, de modo a promover uma boa execução 
do aterro, garantindo a sua estabilidade.  
 
Deverão ser cumpridos todos os ângulos de taludes previstos nas peças desenhadas. 
 
3.17.1. FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO 
 
A recuperação está planeada em duas Fases de Recuperação. 
 
3.17.1.1. 1.ª FASE DE RECUPERAÇÃO – RECONSTITUIÇÃO DO SOLO 
 
Esta fase consistirá na reposição das características edáficas da zona, sempre que possível 
recorrendo a solos existentes na envolvente e interior da pedreira. Os procedimentos de 
execução a adoptar na reconstituição do solo serão feitos em consonância com o Projecto de 
Aterro. 
 
Sempre que possível, preservar-se-á a camada de terra vegetal proveniente da decapagem 
através de um adequado armazenamento em pargas, de modo a manter e/ou a melhorar a 
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respectiva fertilidade. Estes materiais serão utilizados, na reconstituição do solo a realizar, com 
uma espessura que poderá variar entre os 20 cm e 30 cm. 
 
3.17.1.2. 2.ª FASE DE RECUPERAÇÃO – RECONSTITUIÇÃO DA FLORA 
 
Esta fase consistirá na plantação de espécies vegetais tendo em conta as características do 
local, promovendo-se condições para um desenvolvimento rápido das mesmas. 
 
Após a colocação da camada de solo, terá início a revegetação, que consistirá na plantação de 
espécies arbustivas rasteiras, características da zona, e na sementeira de espécies vegetais 
que numa fase inicial servirão de suporte aos terrenos e de chamariz a pequenos animais, que 
por sua vez serão também portadores de sementes da região. 
 
As espécies arbustivas a semear e/ou plantar darão continuidade às espécies existentes na 
região, pelo que a sua implantação na área em estudo será executada com fácil sucesso. 
 
3.18. PLANO DE DESACTIVAÇÃO 
 
A área da pedreira deve ser deixada em adequadas condições ambientais e de segurança 
após o seu encerramento. Com o Plano de Desactivação pretende-se descrever medidas a 
implementar durante e após a actividade extractiva. 
 
Os equipamentos móveis existentes na pedreira serão objecto de comercialização por parte da 
empresa, ou remobilizados para outras pedreiras ou unidades industriais.  
 
Não se prevêem grandes volumes de escombreira, uma vez estar contemplada a aplicação 
destes estéreis à retaguarda da frente de desmonte, após se atingir a cota de base da corta e 
90% do material ser expedido para o exterior da pedreira. 
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3.19. CUSTOS TOTAIS DA EXPLORAÇÃO 
 
Com a introdução dos planos trienais, de acordo com o Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de 
Outubro, a sequência dos trabalhos propostos anteriormente, poderão sofrer ajustes de modo a 
haver uma maior adequação do projecto à realidade da exploração. Com base no referido 
anteriormente, estima-se o custo total da recuperação (quadro seguinte). 

 
Quadro 3.4. Resumo dos orçamentos para cada Fase de Recuperação 

 

  
Qt Un P.Un Val 

1. DIVERSOS 
    

1.1. 
Instalação de vedação metálica do tipo ovelheira, no perímetro 
da área de licenciamento 

1.083,00 m € 2,80 € 3 032,40 

      
2. FASE 1 - ATERRO 

    
2.2. Material armazenado em pargas, proveniente da descoberta* 8.281,60 m3 

 
- 

2.1. Material estéril da exploração aplicado na execução do PARP* 68.875,25 m3 
  

2.3. Material a obter no exterior para execução do PARP 83 155,29 m3 € 0,25 € 20 788,82 

      
3. FASE 2 - MODELAÇÃO DO TERRENO E DISTRIBUIÇÃO DE TERRA VEGETAL 

3.1. 
Preparação c/ colocação e espalhamento de terras de 
cobertura com espessura aproximada de 20 cm nas áreas 
destinadas a sementeira e plantação 

13.987,50 m3 € 0,50 € 6 993,75 

      
4. FASE 3 - SEMENTEIRA E PLANTAÇÃO 

    
4.1. Fornecimento de revestimento vegetal (Herbáceas) 55.174,56 m2 € 0,0200 € 1 103,49 

4.2. 
Fornecimento de revestimento vegetal (Herbáceas + 
Arbustivas) 

16.552,37 m2 € 0,0176 € 291,32 

4.3. Fornecimento de revestimento vegetal (Arbóreas) 11.034,91 m2 € 0,0556 € 613,54 

4.4. 
Aplicação do revestimento, incluindo todos os trabalhos 
necessários à sua execução 

6,00 dia € 2 560,00 € 10 240,00 

      
5. FASE 4 - DESACTIVAÇÃO 

    
5.1. Desactivação e Remoção de Equipamentos 1,00 v.g. € 2 000,00 € 2 000,00 

      
6. FASE 4 – SUPERVISÃO TÉCNICA     

6.1. Serviços de Engenharia 1,00 v.g. € 900,00 € 900,00 

  
TOTAL = € 45.963,33 

   FONTE: PLANO DE PEDREIRA 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E PREVISÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 
 
Qualidade do Ar: Foi necessário realizar um estudo da qualidade do ar na área de 
licenciamento e envolvente ao nível do empoeiramento existente. O relatório concluiu que o 
nível de empoeiramento, resultante da actividade da pedreira e de outras na envolvente, não 
deverá provocar riscos para a saúde humana. A adopção de medidas de minimização deverá 
atenuar os resultados.  
 
As poeiras formam-se durante os rebentamentos, carregamentos, transportes, fragmentações 
e durante qualquer operação onde o material mineral é movimentado. 

 
Património Natural, Arquitectónico e Arqueológico: Na área afectada pela pedreira não 
foram detectados quaisquer indícios de vestígios arqueológicos classificados que possam ser 
definitivamente afectados pela ampliação da pedreira. De igual modo procedeu-se à 
prospecção da área envolvente da pedreira, numa extensão de 500 metros, considerando 
também a proximidade com áreas de interesse arqueológico. De referir que nesta prospecção 
não foram detectados quaisquer indícios de vestígios arqueológicos, susceptíveis de afectação 
pela laboração da indústria. 
 
Tendo em conta as considerações e a análise efectuada às características patrimoniais e 
arqueológicas da área em estudo, o grau de significado e impacte é bastante reduzido ou 
mesmo inexistente. O acompanhamento arqueológico sistemático da obra, durante todos os 
trabalhos de desaterro, que tenham acção sobre o subsolo, reduz quase na totalidade qualquer 
risco de delapidação do património.  
 
Ruído Ambiental: O ruído ambiental gerado pelas acções numa pedreira é produzido por 
operações específicas, principalmente pelos rebentamentos, mas também pelo arrancar 
matinal dos motores e o carregar e o descarregar das rochas de e para as viaturas. Nos 
estudos realizados no local em envolvente, verificou-se o cumprimento do Regulamento Geral 
do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, incluindo alterações 
posteriores. 
 
O estudo do ambiente acústico realizado, caracterizou a área em estudo, não sendo de esperar 
aumentos significativos dos níveis de ruído face ao existente, não sendo expectável um grau 
de significado considerável nos valores de ruído da zona, sendo necessário, ainda assim, a 
adopção de medidas de minimização apontadas no Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Vibrações: Foi realizado um estudo técnico específico, que pretendeu caracterizar o impacte 
gerado pela tipologia de rebentamento que se gera pela utilização dos explosivos previstos no 
Plano de Pedreira, incluindo a acção gerada pela laboração das pedreiras contíguas.  
 
Concluiu-se que as operações de rebentamento avaliadas não foram geradoras de vibrações 
que possam causar danos em infra-estruturas na vizinhança, pelo que, mantendo-se as 
condições de laboração previstas, é expectável uma reduzida significância e magnitude de 
impactes. 
 
Caracterização Económica e Social: Em termos de caracterização económica o concelho de 
Rio Maior caracteriza-se por uma economia predominantemente agrícola, sendo as principais 
produções a vinha (na encosta); a oliveira, alguns cereais de grão e hortícolas (nos vales da 
bacia do Rio Maior).A extracção de pedra permite obter matéria-prima para a construção civil, 
possibilitando a continuidade da construção de habitações nos moldes tradicionais. 
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A freguesia de Alcobertas situa-se a norte do concelho de Rio Maior, a cerca de 12 quilómetros 
da sede, estendendo-se por uma área total de 32,03 km2 e 1.923 habitantes.  
 
Em termos económicos, a freguesia caracterizou-se, até à década de 70, por uma economia de 
subsistência, baseada na agricultura e pastorícia, onde os baldios comunitários da Serra dos 
Candeeiros e a nascente da Ribeira de Alcobertas desempenhavam um papel preponderante.  
 
No concelho de Rio Maior, exceptuando a década de 60, em que este concelho registou um 
acentuado decréscimo populacional, o aumento da população foi uma constante, ao contrário 
do que aconteceu com a maioria dos concelhos da Lezíria do Tejo. 
 
No concelho de Rio Maior, 44,29% da população é inactiva, sendo principalmente mulheres, 
existindo, no entanto, uma percentagem considerável com estatuto de domésticas e 
reformadas. Há ainda uma parte elevada de pessoas a trabalhar ou à procura de emprego. Em 
2001, cerca de 3,59% da população activa estava desempregada, dos quais 2,30% são 
mulheres e 1,28% são homens. 
 
A distribuição dos indivíduos empregados pelos sectores de actividade é desigual. Os Censos 
de 2001 demonstram que o sector terciário é aquele com maior afluência (5.054 trabalhadores 
– 54,31%). O sector secundário engloba 3.421 pessoas (36,76% da população empregada). O 
sector primário é aquele onde as pessoas menos investem a sua profissão, com um total de 
831 trabalhadores (8,93% da população empregada). 
 
O sub sector da construção civil e obras públicas é aquele que maior emprego proporciona, 
seguindo-se o da indústria extractiva e transformadora. A actividade industrial encontra-se 
ligada à indústria de calçado e ainda à extracção de inertes (pedreiras). A extracção de pedra 
permite obter matéria-prima para a construção civil, possibilitando a continuidade da 
construção de habitações nos moldes tradicionais. 
 
A extracção da pedra e sua transformação, é uma indústria importante no concelho de Rio 
Maior. Existem várias pequenas indústrias ligadas á extracção da pedra, cujo produto é usado 
não só em Portugal como no estrangeiro, mormente em toda a Europa e América. Este é um 
ramo de exploração muito rentável. 
 
Apesar da indústria já se encontrar bastante dinamizada no concelho de Rio Maior, a indústria 
extractiva proporciona também a diversificação do tecido económico, uma vez que fomenta as 
actividades a jusante, principalmente a construção civil, dando outra dinâmica à freguesia. O 
licenciamento da pedreira contribuirá, assim, para o desenvolvimento das freguesias de Rio 
Maior. 
 
Os trabalhadores da pedreira são maioritariamente da freguesia de Alcobertas, pelo que o 
licenciamento desta exploração contribuirá para a fixação dos habitantes, contrariando as 
tendências de desertificação. 
 
A indústria extractiva proporciona a diversificação do tecido económico, na medida em que 
fomenta as actividades a jusante, principalmente na construção civil, pelo que a não 
legalização da pedreira provocaria a diminuição de matéria-prima e o consequente aumento 
dos custos de produção nas indústrias a jusante, na medida em que estas teriam de procurar 
outros fornecedores, porventura, mais afastados do seu local de trabalho. Por outro lado, as 
pedreiras proporcionam um aproveitamento dos recursos da região. 
 
Topografia e Sismicidade: Na zona a montante o relevo não é muito acidentado, a vegetação 
média é rasteira com algumas clareiras onde é possível verificar o solo com o afloramento logo 
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à superfície. Existem alguns acessos nesta área que certamente deverão ter sido realizados 
aquando da instalação do parque eólico envolvente. Alguns pinheiros pincelam a paisagem 
mas são pouco significativos. Uma mancha de eucaliptos bastante densa impede de visualizar 
a superfície do solo nesta zona específica. 
 
A exploração da pedreira que ocorre no local, tem alterado a topografia do local onde se insere 
a área a licenciar, com acções directas através de movimentações de terras e aterros, devendo 
ser considerada a implementação das medidas de recuperação paisagística sugeridas quer no 
Plano de Pedreira quer no Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Segundo a escala internacional e de acordo com o Atlas do Ambiente que disponibiliza 
informação, a região em estudo apresenta valores de intensidade máxima de sismicidade 
relevantes. 
 
Na fase preparatória as acções resumem-se às movimentações de terras e remoção de 
materiais alterados à superfície, com o intuito de preparar as frentes para o desmonte e definir 
os caminhos internos previstos. 
 
Geologia, Geomorfologia e Litologia: A área em estudo está inserida na Carta Geológica 26-
D, à escala 1:50.000. A área da pedreira é constituída por formações Jurássicas, pertencentes 
ao Caloviano, Batoniano e Bajociano (J2abc).  
 
A cobertura geológica, nesta  área,  corresponde  a  camadas  do  Jurássico,  conhecido  como  
o  Dogger  da  Serra  de Candeeiros. Os processos de carsificação que as regiões calcárias 
estão sujeitas, devido à circulação da água, dão, lentamente, origem a diversas  formas  
cársicas  (algares,  dolinas,  grutas,  vales  cársicos).  O predomínio das formações  do  
Jurássico  Médio,  nomeadamente  do  Dogger  vão  possibilitar  a  formação  de  diversas  e  
grutas  e algares, património que caracteriza esta região, quer em termos geológicos, que em 
termos arqueológicos.  
 
Afloram, na área em estudo na pedreira, as unidades caracterizados por calcários cristalinos 
(J2abc), cobertos por uma camada sub-métrica de terra-rossa, resultante da própria dissolução 
dos calcários. As bancadas apresentam uma rede de fracturas característica, muitas delas 
preenchidas por veios de calcite. 
 
A área em estudo encontra-se inserida no bordo sul da unidade geomorfológica designada por 
Maciço Calcário Estremenho que é constituída por uma espessa sequência de rochas calcárias 
sendo, por isso, um importante afloramento de calcários sedimentares de Portugal. O Maciço 
Calcário Estremenho nesta região é formado por relevos calcários, alongados na direcção NE-
SW. 
 
A área em estudo é muito reduzida, e do ponto de vista geo-morfológico não apresenta 
grandes acidentes cársicos, os calcários apresentam-se pouco carsificados, com pequenas 
cristas e bicos de lapiás que sobressaem no meio da vegetação, o  solo  é  esquelético e  a  
terra  rossa  é quase residual.  A exceção é  a  área  sul  do alargamento, onde existe um 
campo de lapiás com formas de dorso com alguma volumetria. 
 
Dado que o intuito da pedreira é o de explorar um recurso natural não renovável, através da 
sua remoção da zona de extracção, está a criar-se uma situação de recuperação irreversível 
devido à destruição das estruturas naturais presentes, uma vez tratar-se de um recurso 
limitado e não renovável à escala de vida humana. Os impactes mais óbvios, e irreversíveis, 
são estimados para o consumo de granito bem como para as alterações geomorfológicas que 
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resultam da criação de depressões extensas, situações estas que se iniciam logo na fase de 
preparação do terreno, mantendo-se até ao final da fase de exploração. 
 
A fase preparatória compreende a desmatação e remoção do solo de cobertura, sendo que, ao 
mesmo tempo, irão provocar-se alteração do moldado granítico em consequência da remoção 
da sua camada superficial e das terraplanagens para a implantação das infra-estruturas. Os 
impactes esperados na fase de exploração prendem-se com a remoção da formação geológica 
(desmonte da massa mineral), em consequência da actividade de exploração assim como 
devido à deposição de materiais, ocorrendo a alteração da topografia local e a um aumento do 
potencial de erosão. Na fase de desactivação, a implementação integral do PARP irá permitir a 
minimização dos impactes ambientais. 
 
Vias de Comunicação e Tráfego: Rio Maior dispõe de bons acessos rodoviários, e vindo do 
Norte ou do Sul, pela auto-estrada, só tem que sair no nó de Santarém, tomando a Auto-
Estrada nº 15 (liga Santarém às Caldas da Rainha, onde entronca com a Auto-estrada nº 8, 
que segue até Lisboa), ou então optar pela Estrada Nacional nº 114 para Rio Maior. Além 
disso, a Estrada Nacional nº 1 (IC 2) atravessa Rio Maior. 

A rede rodoviária nacional fundamental na área do concelho de Rio Maior, integra o Itinerário 
Principal - IP 6 e a Auto Estrada do Atlântico A15. A rede nacional complementar é constituída 
pelo IC 2 (EN 1). 
 
A rede viária Municipal encontra-se em bom estado de conservação. O acesso à pedreira faz-
se através da rede viária municipal no concelho de Rio Maior. A área em estudo situa-se 
aproximadamente 1 km para Sudeste do lugar de Chãos e a cerca de 1,5 km de Alcobertas. O 
acesso à pedreira faz-se a partir de Chãos por um caminho que parte desta povoação para 
Sudoeste. Este caminho encontra-se asfaltado no seu troço inicial e regularizado em tout-
venant até à entrada da pedreira. 
 
O acrescimento de circulação de viaturas pesadas, provenientes de e para a área da pedreira, 
não deverá ser muito significativo, face ao actualmente existentes, considerando o número de 
cargas previstas diárias (duas a cinco). Ainda assim, é de considerar a dimensão cumulativa do 
impacte de circulação, principalmente se considerarmos também as pedreiras contíguas.  
 
Na fase preparatória e de exploração é de esperar uma contribuição para a densidade de 
tráfego sobre as vias públicas, derivado essencialmente ao transporte expedição de matéria-
prima, resultando numa contribuição para a degradação das estradas de acesso 
incrementando assim o grau de significado negativo, caso não se adoptem as necessárias 
acções de minimização sugeridas no Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Pedologia e Ocupação do Solo: Pelos estudos de caracterização efectuados e em resultado 
de pesquisa bibliográfica efectuada, verifica-se a predominância dos solos do tipo Luvissolos 
rodocrómicos cálcicos de acordo com a classificação da FAO (Food and Agriculture 
Organization). No caso da exploração, os Luvissolos rodocrómicos cálcicos consistem em solos 
Argiluviados Pouco Insaturados, sendo solos evoluídos de perfil tipo A B e C, em que o grau de 
saturação do horizonte B pode ser superior a 35% e que poderá aumentar com a profundidade. 
São assim solos mediterrâneos vermelhos de materiais calcários, normais — solos formados a 
partir de rochas calcárias — que se desenvolvem em regime xérico, correspondendo ao 
conceito central do grupo a que pertencem. 
 
Nas fases preparatórias e de exploração, o impacte ao nível do solo decorre da sua parcial 
remoção na área de extracção o que poderá conduzir a um incremento da sua degradação 
bem como dos fenómenos erosivos. De registo igualmente, a destruição do coberto vegetal de 
acordo com os avanços previstos no Plano de Lavra, originando extensões de solos expostos 
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às condições climáticas mais adversas, incrementando, como já foi referido, os fenómenos 
erosivos. Ainda assim, a adopção de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental permitirá considerar uma reduzida significância e uma magnitude moderada dos 
impactes expectáveis apontados. 
 
Clima e Meteorologia: O local em estudo encontra-se na "Província Continental do Centro". 
Esta zona, integrante da Bacia do Tejo é a segunda região mais quente de Portugal, com uma 
acentuada continentalidade térmica. Revela grande precipitação total anual, com mais de 1000 
mm nas zonas mais montanhosas (NW) e um período de dois a três meses secos. Tem o pico 
das chuvas no Outono e o período mais estival no pico do Verão. 
 
A exploração encontra-se numa zona de transição entre o tipo marítimo (com penetração do ar 
atlântico), e o continental (atenuado com características mais específicas nas zonas mais 
elevadas). Por sua vez, na envolvente também da exploração, o Maciço de Aire e Candeeiros é 
linha de separação para uma faixa atlântica, para ocidente, dum território interior de feição 
acentuadamente mediterrânica. Refira-se que a precipitação aumenta das zonas mais baixas 
para as mais elevadas, esta relacionada com a presença do maciço calcário respectivo, 
através de precipitação orográfica. A elevada humidade relativa do ar favorece um ambiente 
estável em todo o Maciço, bem como promove a recarga hídrica através da existência de 
nevoeiros.   
 
Não são esperados impactes no clima e meteorologia com a eventual ampliação da pedreira. 
 
Recursos Hídricos: A Unidade Hidrogeológica presente na área em estudo inserida na Bacia 
Hidrográfica do Tejo, consiste na Unidade Hidrogeológica da Orla Ocidental, correspondente 
ao Sistema Aquífero Maciço Calcário Estremenho. 
 
Este sistema apresenta um comportamento típico de aquífero cársico, com poucas nascentes 
perenes (com água a correr todo o ano) e várias nascentes temporárias com caudais elevados, 
embora com grandes variações ao longo do tempo. A delimitação das áreas de alimentação de 
cada nascente apresenta grandes dificuldades devido ao padrão de escoamento em meios 
cársicos. 
 
Uma das características mais comuns nos meios cársicos é a dificuldade de captar água 
através de furos, pois estes são frequentemente pouco produtivos, uma vez que a água ao 
circular através das galerias cársicas – por vezes de bastante dimensão – se insere em 
maciços rochosos de permeabilidade muito mais baixa. Assim, os dados recolhidos sobre 
sondagens realizadas na área do Maciço Calcário Estremenho indicam caudais em geral fracos 
ou nulos. 
 
A área envolvente à exploração revela predominância de terrenos arenosos, barrentos e 
cascalhentos, rochosos nas partes mais elevadas, com o relevo acentuado, condições que 
favorecem a rápida infiltração das águas pluviais, em detrimento do escoamento superficial, 
pelo que esta área caracteriza-se por uma rede de drenagem relativamente expressiva. Como 
consequência, existem nas imediações da exploração zonas onde a drenagem é menos 
eficiente, originando troços de reduzida dimensão com linhas de água essencialmente de 
carácter sazonal.  
 
A área em estudo não apresenta acumulações de água nas zonas exploradas e a existência de 
um poço/tanque a N da área a licenciar indica que – em tempos – ocorreu captação e 
acumulação de água para uso agrícola, eventualmente em períodos de maior precipitação. 
Nesta fase, o poço/tanque não possui água e a reduzida profundidade (2 a 3 metros) indicia 
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que seria mesmo para armazenamento temporário e captação a partir das escorrências do 
terreno. 
 
De acordo com informações recolhidas junto do Município de Rio Maior e freguesia de 
Alcobertas assim como do resultado das prospecções no terreno, não existem captações de 
abastecimento público domiciliário no interior da área a licenciar nem num raio de influência de 
até 500 metros fora da área em licenciamento.  
 
De um modo geral, a rede de drenagem mais próxima da área da pedreira é pouco ramificada, 
não existindo linhas de água de escoamento permanente, nas áreas apontadas para 
exploração. Na fase preparatória e de exploração poderão verificar-se as principais acções 
destrutivas inerentes ao avanço da actividade extractiva, decorrentes da preparação e abertura 
de frentes e da abertura de acessos. Verifica-se que a área onde se encontra instalada a zona 
de exploração da pedreira não intercepta nenhuma linha de água superficial de escoamento 
permanente.  
 
O arrastamento, transporte e deposição de partículas sólidas em suspensão, hidrocarbonetos 
resultantes das operações de desmonte das frentes, através do escoamento superficial, 
sobretudo nas alturas de maior pluviosidade, pode levar, de forma indirecta, à contaminação 
das águas subterrâneas e superficiais, por infiltração caso não se adoptem as necessárias 
medidas de salvaguarda (adequado destino final). 
  
Não são expectáveis impactes significativos e de qualquer magnitude, embora seja necessário 
a salvaguarda da aplicação das medidas de minimização de impactes expectáveis previstas no 
Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Biologia e Ecologia: A exploração é actualmente a resultante de uma intensa utilização 
humana do território, não permitindo no seu interior a identificação de grandes unidades de 
vegetação (no local onde decorre a actividade extractiva), sendo constituída por um coberto 
vegetal em estado semi-degradado, com a dominância de matos, onde se observa 
pontualmente a presença de espécies oportunistas, típicas destas situações, embora a 
respectiva envolvente revele uma composição florística mais diversificada.  
 
A visibilidade do solo na generalidade é muito má por causa da densidade do coberto vegetal, 
constituído por urzes, carrascos, alguns pinheiros e uma mancha pequena de eucaliptos (nos 
locais onde não decorre a actividade extractiva). 
 
Na zona a montante o relevo não é muito acidentado, a vegetação média é rasteira com 
algumas clareiras onde é possível verificar o solo com o afloramento logo à superfície. Existem 
alguns acessos nesta área que certamente deverão ter sido realizados aquando da instalação 
do parque eólico. Alguns pinheiros pincelam a paisagem mas são pouco significativos. Uma 
mancha de eucaliptos bastante densa impede de visualizar a superfície do solo nesta zona 
específica. 
 
Os habitats identificados têm uma composição florística com significado, sendo espécies 
resilientes. Tendo em consideração a existência de locais com características relativamente 
semelhantes no Parque, as quais sofreram recuperação, ou se encontram em recuperação, 
antrópica ou natural, pode-se considerar que os habitats poderão ser recuperados após a 
exploração de modo satisfatório. 
 
Refira-se que no Parque a fauna e flora têm sofrido a acção antrópica, no entanto existem 
valores naturais a destacar como as várias espécies de morcegos que habitam grutas, algumas 
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rapinas e a flora, como o carrasco, o rosmaninho, o alecrim o sanguinho, o trovisco e a aroeira, 
bem como vegetação ripícola nas linhas de água, além de outros. 
 
Os impactes identificados e expectáveis na fase preparatória e de exploração serão as 
desmatações e afastamento das espécies pela destruição dos seus habitats, redução do 
coberto vegetal e consequente diminuição da camada fértil do solo, afastamento gradual da 
fauna e microfauna devido às fontes de ruído e criação de novos acessos (tráfego). Na fase de 
desactivação, o tipo de impactes esperados são todos positivos, dado proceder-se a uma 
reabilitação dos habitats afectados, promovendo-se, assim, o enquadramento com os 
ecossistemas envolventes. 
  
Não são expectáveis impactes significativos em face do reduzido interesse florístico e 
faunístico do local, embora seja necessário a salvaguarda da aplicação das medidas de 
minimização de impactes expectáveis previstas no Estudo de Impacte Ambiental, 
nomeadamente, as espécies vegetais a utilizar na recuperação paisagística deverão ser as 
adequadas aos fins a que se destinam, adaptadas às condições edafo-climáticas da região e 
sempre que possível serem espécies autóctones semelhantes às que foram removidas.  
 
Paisagem: A área em estudo encerra recursos naturais, ambientais e patrimoniais de valor que 
pode ser considerado interessante (recursos minerais, paisagem, fauna, flora e água, que são 
fruto da evolução de um conjunto interligado de factores - geomorfológicos, hidrológicos, 
pedológicos, bióticos e humanos) que determinam o próprio funcionamento, condicionando os 
modos de evolução da paisagem, dos recursos e das actividades humanas. Esta situação 
torna-se evidente nas antigas explorações agrícolas, algumas das quais agora abandonadas e 
cobertas por matos, vegetação herbácea e arbustiva.  
 
Na fase preparatória e de exploração consideram-se impactes ao nível do decréscimo da 
qualidade visual da área como resultado da remoção do coberto vegetal e respectivo 
desmonte, assistindo-se, assim, a uma alteração da cor, forma e textura da paisagem. Na fase 
de desactivação ocorrerão somente impactes positivos, pelo que se espera a criação de uma 
forma de relevo mais naturalizada que permita minimizar a ocorrência de fenómenos de 
erosão. Espera-se a promoção do acréscimo da qualidade visual da área de intervenção 
devido ao aumento da variedade e diversidade da vegetação bem como uma melhoria da 
integração paisagística da área do projecto na paisagem envolvente.  
 
Ordenamento do Território: O Plano Director Municipal (PDM) do Rio Maior foi publicado pela 
primeira vez pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 47/95 (Diário da República 
114 IS-B) de 17-05-1995, sendo depois alterado pela RCM 84/2002 (Diário da República 92 IS-
B) de 19-04-2002, com 2.ª alteração por adaptação pelo Decreto-Lei n.º 212/2008 (Diário da 
República 112 IIS) de 12-06-2008, com 3.ª alteração pelo Aviso 5174/2012 (Diário da 
República 49 IIS) de 13-03-2010 e com 4.ª alteração por adaptação pelo Aviso 5175/2010 
(Diário da República 49 IIS) de 11-03-2010. 
 
A área em estudo está sobreposta no Plano Director Municipal de Rio Maior, nas Cartas de 
Condicionantes em: 
 

 “Áreas Integrantes da Reserva Ecológica Nacional – REN; 
 “Área protegida do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC); 
 “Povoamentos florestais percorridas por incêndios”; 
 “Perímetro florestal da Serra de Candeeiros (Núcleo de Rio Maior) ”. 
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A área em estudo está sobreposta no Plano Director Municipal de Rio Maior, nas Cartas de 
Ordenamento em: 
 

 “Áreas de Matos de Protecção; 
 “Áreas de Floresta de Protecção Incluídas na REN, Florestadas com Espécies de 

Crescimento Rápido e Resinosas a Reconverter”. 
 
A área em estudo (ampliação e área licenciada) está inserida no designado Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, uma vez que se localiza no interior do perímetro do Parque Natural das 
Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), instituído pelo Decreto-Lei n.º 118/79, de 4 de Maio, 
pelo que os instrumentos de ordenamento do território que predominam na área em estudo 
remetem para o disposto no Plano de Ordenamento do PNSAC e o PDM de Rio Maior. 
 
A indústria extractiva é uma das actividades reconhecidas pelo POPNSAC, estando sujeita a 
condicionantes e obrigações que são determinadas, salvaguardando-se a legislação específica 
aplicável, no próprio Regulamento do PNSAC, nomeadamente, no seu artigo 32.º. 
 
O pedido de licenciamento da ampliação da pedreira VALE LOUREIRAS para uma área superior a 
1 hectare no presente pedido, ou seja, 20.000 m2 no caso da área actualmente licenciada, a 
ampliação poderá ser permitida nos termos do disposto na alínea a) até 10% da área 
licenciada, no caso 2.000 m2.  
 
Face aos condicionalismos referidos, de modo a que o pedido de ampliação seja compatível 
com o Regulamento do PNSAC, o promotor deverá promover a recuperação de uma parcela 
de terreno degradado com uma área mínima de 47.937, 50 m2, previamente ao licenciamento. 
 
O promotor do projecto de ampliação da pedreira VALE LOUREIRAS aponta a recuperação de 
uma área mínima de 47.937,50 m2, propondo-se a recuperação dessa mesma área numa 
parcela de terreno degradado de uma pedreira licenciada já explorada pela empresa 
proponente, designando-se a mesma por pedreira “VALE DE BARCO N.º 1”, pedreira n.º 5525 com 
área total de 75.150 m2. 
 
Face ao Regulamento do PNSAC, conclui-se que a ampliação da pedreira tem reunidas as 
condições de compatibilização com o Regulamento do PNSAC, atendendo também à 
envolvente do projecto, na qual subsistem outras indústrias extractivas licenciadas. 
 
A área do projeto está inserida no Plano Regional de Ordenamento do Território de Oeste e 
Vale do Tejo, o qual tem como área de intervenção das sub-regiões da Lezíria do Tejo, Médio 
Tejo e Oeste, incluindo: Abrantes, Alcanena, Alenquer, Alpiarça, Arruda dos Vinhos, Azambuja, 
Benavente, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, 
Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Ourém, Peniche, Rio 
Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal, Sobral de Monte Agraço, Tomar, Torres 
Novas, Torres Vedras e Vila Nova da Barquinha. 
 
Á área proposta e em estudo, está incluída na Unidade Territorial n.º11 designada por “Maciço 
Calcário”. Esta Unidade Territorial caracteriza-se por uma continuidade entre as Serras de Aire, 
Candeeiros (que constituem Parque Natural e área protegida desde 1979) e Sicó/Alvaiázere 
(Sítio de Importância Comunitária). O relevo é característico dos calcários secos e 
descarnados, com solo pedregoso rochoso. 
 
A área em estudo insere-se no designado “corredor serrano”, correspondente a um eixo que se 
prolonga desde Sicó-Alvaiázere a Arruda dos Vinhos, atravessando as Serras de Montejunto, 
Aire e Candeeiros. Os valores naturais associados subjacentes a este corredor são as 
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formações de vegetação natural e semi-natural que, embora fragmentadas, ainda apresentam 
alguma continuidade e garantem a conectividade entre os ecossistemas serranos. Este 
corredor organiza-se na articulação entre as áreas classificadas da Serra de Montejunto 
(PTCON0048), Aire e Candeeiros (PT0015) e o Sítio de Sicó-Alvaiázere (PTCON0045). 
 
Não são expectáveis impactes com significado neste descritor, atendendo a que se afigura 
possível a compatibilização do pedido de ampliação com o disposto no Regulamento do 
PNSAC (sobrepõe-se às outras figuras de ordenamento), sendo ainda de realçar o facto da 
aplicação do Plano de Pedreira, designadamente ao nível do Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística (PARP), promover a recuperação e integração paisagística com 
base nas características originais da zona. 
 
Resíduos Industriais: Na laboração de uma indústria extractiva desta natureza, existe sempre 
a inevitável produção de resíduos inerentes a todo o processo extractivo. Os resíduos 
produzidos neste tipo de actividade dividem-se em dois grandes grupos:  
 

 Gerados na produção propriamente dita (resíduos inertes); 
 Resíduos resultantes das actividades complementares necessárias ao normal 

desenvolvimento da exploração. 
 
É expectável a produção de resíduos inertes e resíduos provenientes da manutenção de 
equipamentos e desgaste de máquinas, designadamente: pneus, óleos, desperdícios, brocas, 
sucatas e baterias. Deste modo, poderão ocorrer impactes ambientais significativos tais como 
derrames de óleos, proliferação de resíduos sólidos de sucatas e contaminação dos solos. É 
proposto no Estudo de Impacte Ambiental um Plano de Gestão de Resíduos a implementar.  
 
5. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
 
O Estudo de Impacte Ambiental propõe a adopção de um conjunto de medidas de mitigação 
dos impactes ambientais negativos gerados pela laboração da pedreira em relação a cada 
descritor caracterizado. No quadro seguinte sintetizam-se as medidas de mitigação propostas. 
 

Quadro 5.1. Medidas propostas 
 

Descritor Fase do projecto Medidas propostas 

Qualidade do Ar 

 

 

 

 

 

 

Fase preparatória 

Fase de exploração 

- Furacão com injecção de água ou colocação de dispositivos de 
captação de poeiras; 

- Utilização de dispositivos de protecção individual; 

- Adopção das medidas de boas práticas referidas no Plano e 
Pedreira; 

- Humedecimento das áreas de circulação nas frentes de 
desmonte e da carga do produto acabado; 

- Cobertura das caixas da viatura com telas; 

- Evitar quedas grandes de material na transferência de 
equipamentos; 

- Amortecimento da queda do material com pequenas alhetas; 

- Controlo rígido da velocidade de circulação com limitação de 
velocidades e trajectos; 

- Instalação de um dispositivo de lavagem de rodados; 

- Nos locais não fechados completamente, é adequado adoptar 
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Descritor Fase do projecto Medidas propostas 

“quebra ventos” de protecção à pilha do produto final. 

 

 

 

Ruído Ambiental 

 

 

Fase preparatória 

Fase de exploração 

- Cumprimento das regras de utilização de fogo preconizadas no 
Plano de Pedreira; 

- Cumprimentos dos planos de manutenção da maquinaria; 

- Controlo de velocidades de circulação; 

- Manutenção e incremento das cortinas arbóreas; 

- Montagem de forras de borracha nas caixas dos camiões. 

Arqueologia e 
PAtrimónio 

Fase preparatória 

Fase de exploração 

- acompanhamento arqueológico antes da abertura de novas 
frentes. 

 

 

 

Vibrações 

 

Fase preparatória 

Fase de exploração 

 
- Controlo de velocidade de circulação das máquinas 
(sinalização); 
- Redução ao máximo possível as operações de taqueio com 
explosivos; 
- Implementação do Plano de Monitorização proposto; 
- Implementação e manutenção da cortina arbórea existente. 
 
 

 

Geologia e Litologia 

 

Fase preparatória 

Fase de exploração 

- Realização dos desmontes em bancadas estáveis com 
faseamento e dimensões de acordo com o descrito no plano de 
lavra; 

- Criação de taludes com pendentes adequados e uma boa 
aplicação do coberto vegetal previsto. 

Vias de 
Comunicação e  

Tráfego 

 

Fase preparatória 

Fase de exploração 

- Controlo do peso bruto dos veículos à saída da pedreira; 

- Manutenção adequada dos veículos; 

- Adequado acondicionamento da matéria-prima, com cobertura 
da caixa das viaturas. 

 

Pedologia e 
Ocupação do Solo 

 

Fase preparatória 

Fase de exploração 

- Remoção de solos no período seco; 

- As operações de desmatação deverão ser faseadas; 

- Construção de bacia de retenção de óleos; 

- Definição de local adequado ao armazenamento de resíduos. 

 

Recursos Hídricos 

 

Fase preparatória 

Fase de exploração 

- Em caso de contaminação acidental de solos, os mesmos 
deverão ser removidos; 

- Implementação de um sistema de drenagem periférica de águas 
pluviais assim como adequado destino final; 

- Adequado armazenamento de resíduos. 

Biologia e Ecologia Fase preparatória 

Fase de exploração 

Fase de desactivação 

- Plantação de cortinas arbóreas com vegetação local; 

- Condicionamento da circulação aos acessos definidos no Plano 
de Pedreira; 

- Localização dos depósitos de materiais em locais já desprovidos 
de vegetação; 

- Adoptar medidas de minimização de ruído já referidas. 

 

 

Resíduos industriais 

 

Fase preparatória / 
exploração 

Fase de desactivação 

 

- Manutenção das viaturas em local adequado; 

- Definição de locais de armazenagem de resíduos e 
encaminhamento para reciclagem. 
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Descritor Fase do projecto Medidas propostas 

 

 

 

 

Paisagem 

 

 

Fase preparatória 

Fase de exploração 

- Manutenção da cortina arbórea; 

- Recuperação paisagística à medida que são libertadas frentes 
de desmonte; 

- Monitorização periódica do comportamento dos taludes das 
bancadas em flanco de encosta; 

- Vedar as áreas que vão sendo recuperadas para preservar as 
espécies vegetais. 

 
 
6. MONITORIZAÇÃO 
 
A necessidade de monitorizar e controlar periodicamente o estado do ambiente e os efeitos do 
projecto, surge como forma avaliar a eficácia das medidas de minimização previstas, de forma 
a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos decorrentes da implementação deste 
projecto. 
 
Neste sentido, tendo em conta o disposto no Decreto – Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
alterações impostas por posterior legislação, incluindo o disposto na Portaria n.º 330/2001, de 2 
de Abril, propõe-se um Plano de Monitorização para a qualidade do ar, ruído ambiental, 
vibrações, resíduos e arqueologia. 
 
Esta selecção teve em conta os descritores ambientais com maior impacte nas actividades 
deste projecto. 
 

Quadro 6.1. Planos de Monitorização Propostos 
 

Descritores a Monitorizar Periodicidade 
Qualidade do Ar Ano Zero e de dois em dois anos 
Ruído Ambiental Ano Zero e de dois em dois anos 

Vibrações Ano Zero e de dois em dois anos 

Gestão de Resíduos Constante 
Arqueologia Constante e na Abertura de Novas Frentes 

 
Cada campanha de monitorização permitirá concluir não só da eficácia das medidas previstas 
para minimizar os impactes, mas também traçar novas medidas de actuação para uma correcta 
gestão ambiental da área. 
 
7. RESUMO E RECOMENDAÇÕES 
 
Conforme resulta de todos os estudos globais e sectoriais efectuados para avaliar o impacte 
ambiental do desenvolvimento do projecto em apreço, os impactes ambientais negativos 
expectáveis associados à laboração da pedreira serão, na generalidade, pouco significativos, 
sendo ainda passíveis de ser reduzidos e, em alguns casos, suprimidos com a implementação 
das medidas minimizadoras propostas. 
 
Não são apontadas alternativas de localização, atendendo a que o recurso natural está 
integrado numa área com potencial de exploração dos recursos geológico, tendo os 
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projectistas do Plano de Pedreira enveredado por formular um projecto de exploração que 
compatibilizasse as características dos terrenos com o método de exploração mais apropriado. 
 
As características específicas do local onde se pretende implantar a pedreira não serão 
afectadas negativamente de uma forma permanente, essencialmente devido ao facto de se ter 
proposto um Plano de Lavra onde são consideradas todas as condicionantes, e levando 
sempre em conta a prevenção e a minimização de acções negativas. 
 
O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, elaborado em consonância com o Plano de 
Lavra, potencia os impactes positivos durante e após término da exploração, que consiste na 
criação das condições necessárias à implementação de outros usos do solo que substituam, de 
forma rentável, o uso actual, garantindo a compatibilidade com as disposições de ordenamento 
do uso do território. 
 
A proposta de medidas de minimização, ajustadas a cada impacte previsto, de planos gerais 
de monitorização (a cumprir durante a vida útil da pedreira) e a elaboração de um plano 
ambiental e de recuperação paisagística pretendem funcionar como instrumentos essenciais 
para o proponente, no sentido de caminhar para uma correcta gestão ambiental do 
empreendimento, assumindo, deste modo, uma postura pró-activa, em relação às questões 
ambientais. 
 
 
 
Rio Maior, Dezembro de 2013 
 


