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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Projeto da Pedreira de Cabeço das Fontes . Este último foi elaborado 

de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro), que 

estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos 

e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente e que determina a 

sujeição a processo de Avaliação de Impacte Ambiental de todas as Pedreiras localizadas 

em áreas sensíveis, de que é exemplo uma área protegida onde se enquadra o presente 

Projeto. 

O EIA foi realizado pela TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda., durante o período 

compreendido entre os meses de novembro de 2012 e novembro de 2013. 

O RNT é parte integrante do EIA supracitado e foi elaborado com o objetivo de dar a 

conhecer ao público interessado os aspetos mais relevantes  do Projeto em avaliação, bem 

como os principais  efeitos no ambiente  resultantes da sua implementação.  

O Projeto é proposto pela empresa Wildstone – Rochas Ornamentais, S.A. (adiante 

designada por Wildstone S.A.) , o proponente e empresa que se dedica à exploração de 

calcários sedimentares para fins ornamentais, na região das Serras de Aire e Candeeiros, 

com direitos de exploração sobre a Pedreira de Cabeço das Fontes. Tem sede em 

Alcanede, concelho de Santarém e distrito de Santarém.  

O seu licenciamento encontra-se dependente da emissão de uma Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada, a qual constitui a decisão final do 

procedimento de AIA. Este procedimento é da responsabilidade da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) e a 

atribuição da licença da responsabilidade da Direção Regional da Economia de Lisboa e 

Vale do Tejo  (DRELVT). 

Na presente data, o Projeto encontra-se pronto para execução . 
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2. LOCALIZAÇÃO 

A Pedreira De Cabeço das Fontes localiza-se na também na freguesia de Alcanede, 

concelho de Santarém, distrito de Santarém. Localiza-se nas Serras de Aire e Candeeiros, 

onde a extração de calcários para a produção de pedras ornamentais assume uma elevada 

importância no panorama económico nacional.  

Devido à classificação das serras como área protegida (Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros – PNSAC) importa dizer que a Pedreira se encontra assim localizada numa área 

sensível. 

Do ponto de vista das Unidades Territoriais, designadas por NUT, a Pedreira insere-se na 

Região Alentejo (NUT II) e na Sub-região Lezíria do Tejo (NUT III). 

A povoação mais próxima é a localidade de Valverde que dista aproximadamente 1000 m a 

Sudoeste da exploração. Destacam-se ainda como localidades próximas as povoações de 

Pé da Pedreira a 2500 m para Sul e Cabeça Veada a 1500 m para Oeste. A Pedreira, 

localmente, integra-se num núcleo extrativo à semelhança dos vários que se encontram 

dispersos pelas serras, pelo que é limitada por outras pedreiras. 

O acesso é assegurado pela Estrada Nacional (EN) 362 que liga Porto de Mós a Alcanede. 

Passando a povoação de Valverde, pode-se seguir um caminho municipal (à esquerda), que 

dá acesso à área da pedreira que se pretende licenciar. A proximidade das Autoestradas A1 

e A8, e também da EN 1, conferem à sua localização uma situação privilegiada no que diz 

respeito aos acessos da exploração e expedição do produto explorado 

Nas Figuras seguintes apresenta-se o enquadramento e a localização da Pedreira De 

Cabeço das Fontes. 
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  FIGURA 1: ENQUADRAMENTO DA ÁREA DO PROJETO . 
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      FIGURA 2: ENQUADRAMENTO DA PEDREIRA DE CABEÇO DAS FONTES E SEUS L IMITES EM ORTOFOTOGRAFIA. 
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3. OBJETIVOS E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A Pedreira De Cabeço das Fontes tem a sua atividade centrada na exploração de calcários 

ornamentais, comercialmente designados. Trata-se de um calcário bege, grosseiramente 

calciclástico e abundantemente bioclástico. Esta matéria-prima é essencialmente 

recomendada para pavimentos de utilização média, revestimentos internos e externos, 

cantarias e decoração. 

A contínua procura nacional e internacional por este tipo de material aliada ao conhecimento 

de que existe um recurso potencial comercializável de calcários estimado em 49.589,00 m3, 

levou a que a empresa Wildstone S.A., entendesse promover um novo e reformulado 

Projeto para a área em estudo, desta feita efetuando diferentes alterações e ajustes ao 

Projeto inicial promovido pela empresa Filstone S.A., o antigo proponente, revendo-o de 

forma a garantir um mínimo de impactes ambientais, promover a sustentabilidade ambiental 

da área de implementação e garantir em toda a linha a proteção ambiental e dos valores 

naturais presentes. Considera-se uma área atual da exploração 69.238,00 m2, para posterior 

licenciamento. 

Na área total da Pedreira inclui-se a zona de escavação e a zona de defesa da exploração, 

a qual consiste numa zona de proteção a estruturas limítrofes onde não é permitida a 

exploração de massas minerais. No Quadro 1 apresenta-se a relação das áreas a licenciar. 

QUADRO 1: RELAÇÃO DE ÁREAS A AFETAR À PEDREIRA DE CABEÇO DAS FONTES. 

DEFINIÇÃO DE ÁREAS  QUANTIFICAÇÃO  

Área em licenciamento 69.238,00 m2 

Área de escavação 23.850,00 m2 

Área sem intervenção 20.771,40 m2 

Área já recuperada - 

Zona de defesa 15.345,00 m2 

Área total da Pedreira a licenciar  69.238,00 m2 

 

O Projeto tem, assim, o objetivo de regularizar a área atual da Pedreira  e contribuir para o 

crescimento da empresa , assegurando a sua continuidade e sustentabilidade. Com a sua 

implementação serão mantidos os cinco postos de trabalho existentes, com as seguintes 

categorias profissionais incluídas no Quadro 2, e criados oito novos postos de trabalho.  
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QUADRO 2: TRABALHADORES AFETOS À PEDREIRA .  

CATEGORIA PROFISSIONAL  Nº TRABALHADORES  

Administrador 1 

Cabouqueiro 2 

Motorista 1 

Pessal administrativo 1 

Total 5 

 

Em termos de equipamentos de trabalho, estão à disposição da exploração para laboração 

os constantes no seguinte quadro: 

QUADRO 3: EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS PARA LABORAÇÃO NA PEDREIRA . 

Equipamento Marca Unidades  

Gerador de 250KVA de potência - 1 

Compressor elétrico de 70cv Atlascorp 2 

Monofio de 25cv Figueiredo 1 

Máquina de fio de serra de 50cv Benneti 1 

Máquina de fio de serra de 50cv Lanzini 1 

 

No que respeita a maquinaria de apoio, existem para laboração na pedreira os constantes 

do seguinte quadro: 

QUADRO 4: MAQUINARIA DE APOIO À LABORAÇÃO NA PEDREIRA . 

Máquina de apoio Marca/Modelo Unidades  

Escavadora Hyundai 360 1 

Dumper Volvo A30 1 

Escavadora Daewoo Doosan SAN 1 

Pá carregadora Marga 500 1 

Empilhadora - 1 

Camião de 4 eixos Scania 360 1 

Torre perfuradora hidráulica de 5cv Poeiras 1 

 

O sistema atual de extração manter-se-á ao longo do horizonte temporal do Projeto. Nesse 

sentido o desmonte continuará a efetuar-se a céu aberto, em corta  (abaixo da superfície), 
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considerando-se 4 pisos de desmonte com uma altura média de 6 metros que vão desde a 

cota 484 até à cota 372. Deve-se realçar que a cota do piso 1 é 366, devendo-se a diferença 

para a cota de superfície a terrenos de cobertura. O desmonte tem vindo a ser efetuado a 

céu aberto, em degraus direitos de cima para baixo segundo um flanco de encosta, dando 

continuidade aos trabalhos existentes. 

O material com valor comercial é carregado em camiões, com recurso a pás carregadoras, 

que o transportam para diferentes destinos. Este material pode, no entanto, ser vendido à 

saída da Pedreira, sendo, neste caso, a organização dos transportes e cargas programada 

pelo explorador consoante as encomendas em carteira. A rocha ornamental desta Pedreira 

tem por destino o mercado nacional e o mercado internacional (essencialmente países da 

Ásia e Estados Unidos da América). A expedição do material com destino internacional é da 

responsabilidade do explorador e é efetuada a partir dos Portos de Leixões, Lisboa e Sines. 

No que respeita aos blocos sem valor comercial (escombros), o proponente tem procedido 

ao seu encaminhamento para a empresa Lusical, a qual aceita esse material para no fabrico 

da cal e de pó de pedra. Com a aprovação do Projeto, os escombros passarão a ser 

depositados em escombreiras criadas dentro do limite da pedreira, onde serão armazenados 

até à sua utilização nos trabalhos de recuperação paisagística das áreas intervencionadas. 

Nos desenhos seguintes (Figura 3 e Figura 4) apresenta-se a configuração atual da Pedreira 

e a configuração final da exploração com a implementação do Projeto. 
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FIGURA 3: CONFIGURAÇÃO ATUAL DA PEDREIRA DE CABEÇO DAS FONTES. 

 

 

FIGURA 4: CONFIGURAÇÃO FINAL DA PEDREIRA DE CABEÇO DAS FONTES COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO. 
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O Projeto terá um horizonte temporal de 7 anos , durante e após os quais se procederá à 

recuperação paisagística da área intervencionada. Esta recuperação decorrerá em duas 

fases, que embora encontrem representadas de forma objetiva, permitem um 

desenvolvimento dos trabalhos flexível, pelo que durante o horizonte temporal do Projeto, e 

sempre que tal seja possível com o avanço da lavra, serão implementadas algumas das 

medidas constantes do projeto de recuperação paisagística em áreas já intervencionadas. 

 No Quadro 5 apresenta-se o faseamento da recuperação, salientando-se que cada uma 

destas fases terá início após a conclusão da lavra em cada zona. 

QUADRO 5: FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO  

FASEAMENTO  PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Fase 1 201-2016 

Fase 2 2022-2024 

 

A proposta de recuperação prevê o enchimento parcial e gradual da corta gerada pela lavra 

com escombros. Este enchimento será efetuado entre as cotas 348 e 354 e, junto ao limite 

Sul, até à cota 360, para ligação à pedreira confinante. Os dois últimos degraus serão 

mantidos e regularizados. No fundo da cava e parte dos degraus será efetuado um 

revestimento herbáceo por sementeira, cuja composição e densidade por m2 obedece à 

Planta de Sementeira. Na base dos degraus será efetuada a plantação de espécies 

adequadas às condições edafoclimáticas da região.  

Na Figura 5 apresenta-se a situação final da pedreira após a recuperação paisagística.  
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FIGURA 5: SITUAÇÃO FINAL DA EXPLORAÇÃO APÓS A RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA . 

 

3.1. ALTERNATIVAS AO PROJETO  

Dada a escassez das reservas existentes e da ausência de opções ao tipo de material 

explorado na Pedreira, com reconhecida importância económica para a região e para o país, 

não foram consideradas outras alternativas  ao presente Projeto. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ÁREA DO PROJETO 

A região possui um clima  mediterrâneo fortemente influenciado pelos ventos do Atlântico, 

sendo caracterizada por noites muito frias e dias amenos no inverno e Verãos amenos. Em 

termos médios anuais, o teor de humidade no ar apresenta-se elevado o que traduz a 

influência oceânica na região prolongando-se a estação húmida de outubro a abril, enquanto 

que a estação seca decorre entre os meses de abril a outubro. 

Em termos geológicos  e geomorfológicos  a área onde se localiza a Pedreira integra-se na 

região Maciço Calcário Estremenho, caracterizada pela sua grande aptidão para a extração 

de blocos de rocha ornamental. Os calcários analisados na área da Pedreira e da sua 

envolvente imediata, revelam a presença de um litotipo que se enquadra no tipo comercial 

Moca creme. A morfologia local é fortemente marcada pela natureza calcária das rochas e 

pela erosão cársica, que é evidenciada por formações específicas do modelado cársico, 

como sejam algares e lapiás. A zona é marcada por uma intensidade sísmica de 9 na escala 

internacional, a qual é constituída por 12 graus de intensidade sísmica. 

Em relação aos recursos hídricos , a área do Projeto localiza-se nas bacia hidrográficas do 

Rio Santo a Oeste e da Ribeira de Cuba a Este, na sub-bacia do Rio Maior. Este rio é um 

afluente da margem esquerda da Ribeira de Alcobertas e o seu principal afluente é o Rio 

Carapua. A Ribeira de Cuba é um afluente da margem direita da Ribeira de Alcanede. A 

rede de drenagem é pouco desenvolvida e é nestas áreas que se observam diversas linhas 

de água temporárias. A Pedreira não é atravessada por nenhuma linha de água, 

observando-se uma generalizada interrupção da continuidade das linhas de água, em que 

os principais cursos de água apenas apresentam continuidade na metade de jusante da 

bacia. Os níveis de água na área de intervenção encontram-se a elevadas profundidades, 

não existindo o risco de serem intersetados. Por constituir uma área isolada, a área do 

projeto não dispõe de ligação à rede pública de saneamento de águas residuais, sendo 

estas encaminhadas para fossa séptica estanque, posteriormente limpa pelo limpa-fossas 

municipal. A qualidade da água é considerada melhor que a revelada para a generalidade 

do Maciço porque se trata de uma área onde as pressões antrópicas são diminutas. 

A fertilidade dos solos  é baixa, com limitações muito severas e riscos de erosão muito 

elevados. Estão vocacionados para o desenvolvimento da vegetação natural ou para o 

desenvolvimento florestal de proteção ou recuperação. 
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Nas condições atuais da área em estudo, com uma intensa atividade extrativa, o coberto 

vegetal encontra-se bastante alterado e maioritariamente circunscrito à zona Este da 

propriedade. A flora é constituída por espécies espontâneas, naturais da região e bem 

adaptadas ao clima e solos existentes. Destacam-se a presença do carrascal nas zonas não 

intervencionadas e a presença de matagais altos e do tomilhal em áreas de degradação do 

carrascal. Verifica-se também a presença de comunidades casmofíticas nos afloramentos 

rochosos calcários que se encontram à superfície. No que diz respeito aos habitats  

referenciados no âmbito da Rede Natura 2000, estão presentes os matos 

termomediterrânicos pré-desérticos e as vertentes rochosas calcárias com vegetação 

casmofítica, nenhum dos quais considerado prioritário. 

No que respeita à fauna , a desertificação faunística é quase total, evidenciando-se apenas a 

presença esporádica de espécies como o coelho bravo, a cobra, salamandra, osga e 

sardão. A presença de aves é bastante esporádica, na medida em que numa área tão 

profusamente intervencionada, não estão reunidas condições para a sua ocorrência. 

Em termos de ordenamento do território , a área onde se localiza o Projeto encontra-se 

abrangida por vários instrumentos de gestão territorial. Atendendo à tipologia do Projeto e à 

sua localização no Parque Nacional de Serras de Aire e Candeeiros, entende-se que o 

principal instrumento de gestão territorial a considerar é o Plano de Ordenamento do Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Segundo este plano, o Projeto localiza-se numa 

área classificada como “Área de proteção parcial do tipo I”, “Áreas de proteção 

complementar do tipo II” e em “Área de intervenção específica – Outros geosítios e sítios de 

interesse cultural” devido à presença do Núcleo de Cisternas “Pias Cabeço das Fontes”. 

O local encontra-se, de igual modo, incluído na Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 

2000 (Sítio Serras de Aire e Candeeiros) e é classificado como Zona Especial de 

Conservação das Serras de Aire e Candeeiros, estando afeto à Reserva Ecológica Nacional 

como “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. 

Relativamente ao uso do solo , verifica-se a presença de áreas artificiais com solos 

improdutivos (Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto), áreas com florestas de folhosas 

associadas ao Carvalho e ainda alguma representatividade da ocupação arbustiva e 

herbácea, com vegetação arbustiva baixa (matos), levando a que o meio seja 

fundamentalmente seminatural. A vegetação arbórea compreende quercíneas e alguns 
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pinheiros bravos e eucaliptos. O coberto herbáceo e arbustivo é representado 

essencialmente por espécies das etapas seriais da vegetação potencial.  

A área em estudo localiza-se numa zona de cumeada com orientação Noroeste-Sudoeste, 

que separa várias linhas de água integrantes da sub-bacia do Rio Maior. A paisagem  é 

marcada por um relevo aplanado, alterado devido à presença de um núcleo extrativo 

formado por várias explorações, no qual se insere a Pedreira De Cabeço das Fontes. A 

presença humana surge, portanto, com forte representatividade quer pelo uso atribuído ao 

solo quer pela presença de alguns elementos culturais a ele associados. A estrutura visual 

da paisagem tem como observadores diretos apenas os trabalhadores das explorações da 

zona. Observa-se que a área em estudo apresenta uma média a alta sensibilidade visual, 

enquanto que a sua capacidade de absorção face a eventuais intrusões é média a baixa.. 

Relativamente aos aspetos socioeconómicos  salienta-se que a Pedreira tem um forte 

impacte na população local, em particular, no que respeita à criação de emprego e à 

dinamização da economia local e regional, uma vez que as freguesias de Alcanede e 

Mendiga vivem principalmente da sua indústria extrativa. Em termos demográficos, a 

população apresenta-se atualmente envelhecida, podendo-se verificar que os jovens até aos 

25 anos de idade manifestam menor representatividade que a população com mais de 65 

anos de idade. 

No que diz respeito ao fator Património Arqueológico , com base nos dados obtidos, foi 

possível constatar que o Projeto interfere com algumas ocorrências identificadas. Contudo, 

tratam-se de situações que não inviabilizam o projeto desde que sejam respeitadas as 

medidas de minimização propostas. Registou-se um total de 35 ocorrências de natureza 

cultural, entre algares parcial ou quase totalmente destruídos pelos trabalhos da pedreira, 

cercados com cisternas, cercados com funcionalidade não determinada, moinhos de vento, 

uma pedreira antiga e duas ocorrências arqueológicas. Estas situam-se bastante afastadas 

da área de trabalho da pedreira, na sua zona envolvente, e, deste modo, não se encontram 

em perigo. 

 

As principais fontes de ruído  identificadas são a atividade extrativa e o tráfego nas vias 

rodoviárias, designadamente na EN 362 e no caminho de acesso ao núcleo extrativo. O 

núcleo extrativo encontra-se relativamente isolado de povoações, pelo que os recetores 
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sensíveis mais próximos distam entre 0,3 Km e 1,12 Km. Através da realização de medições 

de avaliação da situação acústica da Pedreira, verificou-se que o critério de incomodidade 

foi excedido em um ponto, tendo de se ter em conta no entanto que estes pontos de 

medição estão muito próximos da fonte do ruído. 

Relativamente à qualidade do ar , as principais fontes de poluição atmosférica existentes na 

área em estudo são as unidades extrativas, o tráfego de pesados em estradas 

pavimentadas e em acessos não pavimentados e, ainda, as centrais da Calcidrata e da 

Lusical. A monitorização às emissões de partículas em suspensão efetuada no perímetro da 

exploração, revelou que o valor limite diário foi excedido um dia num ponto, estando nos 

dois pontos avaliados os valores médios do período de medição abaixo do limite diário e do 

limite médio anual definidos em legislação. Este cumprimento legal garante o mesmo 

cumprimento junto dos recetores sensíveis mais próximos.  
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5. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO ESTADO DO AMBIENTE NA 

AUSÊNCIA DO PROJETO 

Na ausência do Projeto apenas são esperadas alterações nos seguintes aspetos 

identificados: 

• Em termos de clima , de acordo com as diferentes projeções, é expectável que ocorra 

uma alteração com maior significado a Sul do Rio Tejo. Estima-se que estas alterações 

se façam sentir: na precipitação; aumento da temperatura: média anual, mínima e 

máxima; diminuição do escoamento superficial e aumento da frequência dos fenómenos 

extremos de secas e cheias. 

• Em relação à geomorfologia , dependendo da execução ou não da recuperação 

paisagística da pedreira, é possível que ocorra respetivamente, uma melhoria ou 

degradação das condições existentes. 

• Do ponto de vista dos recursos hídricos superficiais , a evolução que se preconiza 

para a região decorre essencialmente do significado das alterações climáticas. Prevê-se 

também que possa ocorrer o aumento da recarga devido à reflorestação que 

eventualmente ocorrerá no local e à predisposição topográfica que existirá para a 

retenção de água. Em termos hidrológicos , prevê-se a recuperação (pouco 

significativa) de alguma da capacidade de escoamento superficial na área mais afetada 

pela atividade extrativa, designadamente na corta. 

• No que respeita à flora, vegetação e fauna , na ausência do Projeto, caso venham a ser 

implementadas medidas de recuperação paisagística e de conservação de habitats nos 

termos do PSRN 2000, é admitida uma melhoria significativa da flora e vegetação neste 

local e uma melhoria dos habitats favoráveis à ocorrência de fauna. 

• Na sócio-economia , a situação relativa ao desenvolvimento económico local e regional 

terá tendência para se agravar, na medida em que a indústria extrativa é vital para o 

desenvolvimento da região, sendo identificada como uma das principais fontes de 

rendimento das populações locais. 
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• A ausência do projeto conduzirá ao encerramento da atividade extrativa, cessando assim 

uma fonte poluidora da atmosfera, com benefícios para a qualidade do ar .  

• A não regularização da Pedreira, conduzirá ao encerramento da atividade extrativa, 

cessando assim uma fonte de emissão de ruído .  
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6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Neste capítulo identifica-se, de forma resumida, os principais impactes resultantes da 

implementação do Projeto da Pedreira De Cabeço das Fontes, ou seja, as principais 

alterações favoráveis (positivas) ou desfavoráveis (negativas) que ocorrem no local e 

durante o horizonte temporal do Projeto, resultantes da sua realização. Para ambos os 

casos foram sugeridas medidas de mitigação destinadas a diminuir ou a reforçar esses 

impactes, que podem ser de minimização (quando os impactes são negativos) e/ou de 

potenciação (quando os impactes são positivos). 

As principais alterações desfavoráveis, isto é, os impactes negativos  resultantes do 

Projeto, estão associadas aos seguintes aspetos ambientais: solos, ordenamento do 

território, paisagem, resíduos e recursos hídricos. Já as principais alterações favoráveis e, 

portanto, os impactes positivos  estão associados fundamentalmente ao panorama 

socioeconómico.   

Relativamente à geologia e geomorfologia verifica-se que os principais impactes estão 

relacionados com a remoção do recurso geológico e deposição do material rejeitado. A 

minimização destes impactes será assegurada através da implementação do Plano 

Ambiental e Recuperação Paisagística da Pedreira, que procurará integrar a exploração da 

envolvente, do eventual encaminhamento do material depositado para a indústria da cal da 

região e da manutenção de boas condições de drenagem. 

A ausência de vegetação tem um impacte negativo sobre os recursos hídricos , sobretudo 

durante a fase de instalação/exploração. Não existindo coberto vegetal, o solo fica mais 

exposto e sujeito à erosão, em particular, à erosão hídrica que desagrega e arrasta as 

partículas do solo. Com a recuperação da Pedreira, através da implementação do Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística, este impacte será minimizado, dado que 

contempla a plantação de vegetação que ajudará a fixar o solo. 

 A movimentação de equipamentos e trabalhadores aumentam as impermeabilizações e a 

compactação do solo, pelo que a limitação das áreas de circulação de veículos e máquinas 

é também importante para diminuir a erosão e compactação do solo. Escarificar os acessos 
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ou zonas sujeitas a compactação desafetadas, irá restituir também as características iniciais 

de infiltração. 

É expectável a compactação do solo  e o desenvolvimento de fenómenos de erosão 

devendo-se não só à circulação de veículos e maquinaria afeta aos trabalhos, mas também 

à remoção do coberto vegetal. Embora já se tenha verificado a destruição de grande parte 

da vegetação existente, entende-se que o impacte gerado é negativo e significativo devido à 

baixa espessura efetiva do solo, podendo-se minimizá-lo com a limitação das áreas 

estritamente necessárias à circulação de máquinas e veículos. Na fase de desativação, com 

a recuperação da área da Pedreira, é expectável um impacte positivo e muito significativo no 

local, devido à reposição dos solos decapados. 

No que respeita ao Ordenamento do Território , de acordo com o Plano sectorial da Rede 

Natura 2000 os impactes são negativos e significativos devido às ações de decapagem e 

remoção do coberto vegetal, as quais induzirão a alterações em alguns dos habitats 

característicos da região. Como medidas de mitigação dever-se-á conservar os solos para 

que sejam utilizados na recuperação paisagística e instalar uma cortina arbórea e arbustiva 

ao longo dos limites da Pedreira. No que respeita ao Plano Diretor Municipal de Santarém, a 

área do Projeto está classificada como “Espaços Naturais” e “Espaços agroflorestais”, sendo 

a atividade extrativa admissível. 

A presença e a circulação dos equipamentos afetos aos trabalhos na Pedreira Cabeço das 

Fontes comporta efeitos visuais negativos sobre a paisagem , mas pouco significativos. No 

entanto, a estrutura da paisagem irá sofrer um impacte negativo e significativo. Com a 

implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, os impactes ocorridos 

durante a fase de exploração serão revertidos através da valorização ecológica e biofísica 

da área intervencionada, com efeitos positivos e muito significativos. 

Durante a fase de desativação é esperado um impacte negativo pouco significativo 

relacionado com a conclusão dos trabalhos e com a remoção dos equipamentos e 

infraestruturas existentes no local devendo-se garantir, portanto, que os mesmos sejam 

enviados para destino adequado, procedendo ao restabelecimento e recuperação 

paisagística da área intervencionada. 

Relativamente ao panorama sócio-económico , o Projeto origina impactes positivos 

relacionados com a criação de postos de trabalho diretos (durante a fase de 
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instalação/exploração) e indiretos, estes últimos referentes a atividades económicas 

direcionadas para a produção de bens e serviços. Contudo, durante a fase de desativação é 

esperada a eliminação de alguns destes postos de trabalho, pelo que se poderá colmatar 

esta situação através da inserção dos profissionais em outras unidades. 

Prevê-se também um aumento do tráfego de veículos pesados muito pouco significativo que 

poderá provocar a progressiva degradação do pavimento das vias utilizadas, bem como a 

poluição do ar devido ao aumento no consumo de combustíveis. Estes impactes podem ser 

minimizados se for respeitada a capacidade de carga dos veículos e sensibilizados os 

condutores para evitarem a circulação dentro das localidades.      

Ao nível da flora, os impactes negativos esperados relacionam-se com a desmatação e 

remoção do solo associadas à limpeza da área para a extração de onde resultarão volumes 

de material estéril, o que irá provocar a degradação da vegetação existente. O aumento da 

circulação de veículos e maquinaria, com eventuais derrames de óleo acidentais, poderão 

provocar perturbações ao nível da fitossanidade de algumas plantas. Como medidas de 

minimização dos impactes negativos poderá realizar-se a otimização dos trajetos de 

circulação de máquinas e viaturas, promovendo ao mesmo tempo ações de sensibilização 

ambiental destinadas ao pessoal da Pedreira. 

Como impacte positivo, é de referir que a existência de pedreiras é uma importante barreira 

para os incêndios, revelando-se um aspeto muito importante para a conservação da 

vegetação presente na envolvência da Pedreira. 

A fase de desativação irá conduzir à recuperação ambiental e paisagística melhorando a 

qualidade ambiental em vários níveis, nomeadamente a formação de novos habitats tendo 

como consequência o aumento da biodiversidade local. Desta forma o impacte é positivo e 

muito significativo.  

No que respeita à fauna a implementação do Projeto poderá agravar o efeito barreira e 

fragmentação que já se verifica e que impede a movimentação das espécies no local, 

revelando-se um impacte negativo. Como medida de minimização, poderá proceder-se à 

limitação das áreas estritamente necessárias para as movimentações de terras, circulação e 

parqueamento de máquinas e veículos. Na fase de desativação será realizada a 

recuperação paisagística da zona de intervenção, o que irá criar novos habitats e colmatar a 

fragmentação existente. 



WILDSTONE, S.A. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
DA PEDREIRA DE CABEÇO DAS FONTES – 

RESUMO NÃO TÉCNICO 

Elaborado por: 

 
 

  21

As alterações ao uso do solo serão mínimas, pois quase toda a terra de cobertura e a 

vegetação rasteira existente já foram retiradas. No entanto, dever-se-á armazenar os solos 

férteis para posterior utilização nas operações de revegetação e integração paisagística, 

assim como limitar a destruição do coberto vegetal. Após a desativação da Pedreira De 

Cabeço das Fontes, será valorizado o equilíbrio biofísico do meio, com efeitos positivos e 

significativos 

Relativamente ao património,  foi possível constatar que o Projeto interfere com algumas 

ocorrências identificadas, cujo valor cultural e científico é desconhecido, aconselhando-se 

assim a sua inclusão na Planta de Condicionantes do Plano da Lavra. Outras ocorrências 

não inviabilizam o projeto desde que sejam tidas em conta as medidas de mitigação que, 

neste caso, contemplam o acompanhamento arqueológico dos trabalhos que envolvam o 

remeximento e a escavação dos solos e a execução do registo fotográfico, topográfico e 

descritivo para memória futura. 

Poderá haver a aquisição, durante a fase de exploração, de mais equipamentos e máquinas 

de produção. É expectável, por isso, um incremento dos níveis de ruído , decorrentes da 

extração, da movimentação de maquinaria e da circulação de veículos. No entanto, dado o 

afastamento dos recetores sensíveis e os resultados da monitorização do ruído ambiente 

considera-se que o impacte negativo é pouco significativo. Como medidas de minimização 

poderá proceder-se à insonorização e isolamento adequado das principais fontes de 

emissão de ruído, assim como garantir que a circulação de veículos seja efetuada a uma 

velocidade controlada. 

Ao nível da qualidade do ar  os impactes mais sentidos estão relacionados com a atividade 

da pedreira com a emissão de poeiras associadas à atividade da pedreira, agravando-se a 

situação com a circulação de veículos pesados em estradas não pavimentadas. A 

minimização deste impacte é atingida pela implementação de medidas preventivas como a 

rega periódica ou colocação de brita nos caminhos de passagem, passando também por 

dotar as máquinas perfuradoras com equipamento de retenção das poeiras.  

A nível climático  não se verificarão quaisquer alterações. 
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7. IMPACTES CUMULATIVOS 

Os impactes cumulativos decorrem da existência prévia na envolvente do local onde se 

localiza a Pedreira De Cabeço das Fontes, de outras atividades, projetos ou instalações que 

por si só causem determinados impactes no meio e que em acumulação com os previstos 

no presente estudo possam aumentar a sua significância. Na análise realizada, para além 

do núcleo extrativo em questão, foram consideradas as Pedreiras das empresas Brigipedra 

e Pedramoca. 

Os impactes cumulativos negativos mais expressivos verificam-se ao nível dos recursos 

geomorfológicos, o solo, ecologia, paisagem, resíduos, recursos hídricos, uso e qualidade 

de água e ruído. Ao nível da sócio-economia, a Pedreira De Cabeço das Fontes assume um 

impacte cumulativo positivo, pela criação de emprego a nível local. 
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8. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Para que se possa avaliar a eficácia das medidas de mitigação propostas e, sempre que 

necessário, propor outras quando ainda permanecem alguns impactes, há que desenvolver 

um programa de monitorização  com parâmetros de medição destinados a avaliar a 

evolução do ambiente. 

Com base na identificação dos principais impactes ambientais, contemplou-se os descritores 

Gestão de Resíduos, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro. 

No respeitante à Qualidade do Ar , o plano de monitorização passa pela medição do 

parâmetro partículas em suspensão (PM 10). 

Já no que respeita ao Ambiente Sonoro, prevê-se a realização de avaliações regulares da 

acústica local e a sua conformidade com os critérios de incomodidade. 

Complementarmente à monitorização foi elaborado um plano de gestão ambiental  

associado essencialmente à fase de exploração, destinado a verificar a aplicação e a 

eficácia das medidas de minimização adotadas e a estabelecer procedimentos de gestão 

ambiental. Este programa, por sua vez, contempla os descritores Paisagem  e Património 

Arqueológico . 
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9. CONCLUSÃO 

 
O Projeto da Pedreira De Cabeço das Fontes pretende dar continuidade à exploração 

racional de calcários comercialmente designados por Moca Creme, integrando-se na 

estratégia de crescimento e sustentabilidade da empresa Wildstone, S.A.  

Atendendo às características do Projeto, verifica-se que o mesmo não induzirá a impactes 

negativos sobre o ambiente que o possam inviabilizar ou comprometer o equilíbrio local e 

regional. Ainda assim, destacam-se alguns fatores de maior sensibilidade e significância, 

como a afetação dos solos, do ordenamento territorial, da paisagem e dos recursos hídricos 

subterrâneos. 

Para todos estes descritores foram propostas medidas de minimização e/ou compensação, 

que a equipa técnica considera ter boa eficácia na resolução das principais questões 

identificadas. Para além disso as medidas preconizadas no Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística para a área intervencionada, visam a reabilitação da mesma, 

devolvendo ao meio físico as suas características naturais. 

Os principais impactes positivos associados ao Projeto verificam-se, durante a fase de 

exploração, na sócio-economia na medida em que é responsável pela criação de emprego e 

dinamização da economia local e regional. Estas condições são extremamente importantes 

para a fixação das populações e para o desenvolvimento das atividades económicas da 

própria região. Na fase de desativação destacam-se os impactes positivos na ecologia, nos 

recursos hídricos e qualidade da água, e na paisagem, como resultado da implementação 

do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 
 
 


