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1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO TRABALHO 

O presente trabalho constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Ampliação da 
Pedreira de Calcário Ornamental, denominada Casal Farto n.º 3, em fase de projeto de execução, 
pertencente à empresa FILSTONE, COMÉRCIO DE ROCHAS S.A. (adiante designada por FILSTONE). 

Nos termos do ponto 2 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, os projetos 
que, pela sua natureza, dimensão ou localização, sejam considerados suscetíveis de provocar 
incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a um procedimento prévio de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua aprovação/licenciamento, por parte do 
ministério da tutela e do ministério responsável pela área do Ambiente.  

A pedreira Casal Farto n.º 3 com o número de cadastro 6762 possui uma área licenciada de 9068 m2, 
cerca de 0,9 ha. A FILSTONE pretende proceder ao licenciamento da ampliação da pedreira Casal Farto 
n.º 3 para uma área de 91 520 m2, cerca de 9,1 ha. 

A tipologia do Projeto que se pretende implementar enquadra-se na alínea a) do número 2 do Anexo II 
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, uma vez que a ampliação da pedreira a 
licenciar se localiza a menos de 1 km de distância de outras pedreiras em exploração. A pedreira Casal 
Farto n.º 3 localiza-se no núcleo de pedreiras de Casal Farto. 

No que concerne ao licenciamento da atividade extrativa, há que cumprir as determinações do 
Artigo 27º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, que estipula a obrigatoriedade de realizar um EIA do 
Projeto como condição essencial para o respetivo licenciamento, uma vez verificados os pressupostos 
anteriormente referidos. 

Com a elaboração do EIA do Projeto da pedreira, designado como “Plano de Pedreira” de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 
de outubro, pretende-se obter a Licença de Exploração, junto da Direção Regional de Economia de 
Lisboa e Vale do Tejo1. 

Finalmente, destaca-se que a elaboração do Plano de Pedreira e do EIA decorreu de forma 
concomitante, pelo que os dados, resultados e recomendações de ambos os documentos foram 
sucessivamente integrados e conciliados. Assim, o objetivo da elaboração destes dois documentos é 
identificar antecipadamente os principais impactes ambientais positivos e negativos associados à 
laboração da pedreira Casal Farto n.º 3 e dotar a FILSTONE de informação que lhe permita efetuar uma 
adequada Gestão Ambiental da execução do projeto, de forma a garantir o maior equilíbrio possível 
entre a área de inserção da pedreira e o meio biofísico, cultural e social que o irá enquadrar. 

                                                                        
1 Atualmente Direção Geral de Energia e Geologia. Mantem-se contudo a denominação constante no diploma que 
regula a pesquisa e o aproveitamento das massas minerais, o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 
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Importa ainda referir que a FILSTONE procedeu ainda à instrução do processo de regularização 
aplicável aos estabelecimentos industriais de explorações de pedreiras constante no Decreto-Lei 
n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, uma vez que a área 
proposta para a ampliação solicitada não é, na totalidade, compatível com os instrumentos de gestão 
territorial vinculativos dos particulares, especificamente com o Plano Diretor Municipal de Ourém, nem 
com as servidões e restrições de utilidade pública de Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e Domínio hídrico.1 

1.1. ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora do Projeto é, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 2º do 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, a 
Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo2 (DRE-LVT). 

1.2. AUTORIDADE DE AIA 

A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo (CCDR-LVT), nos termos da alínea b) do ponto 1 do Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei 
n.º 179/2015, de 27 de agosto. 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do Projeto de ampliação da Pedreira Casal Farto n.º 3 é a empresa FILSTONE, S.A., com 
sede na Estrada Coelho Prazeres, n.º8, Casal Farto, 2495-352 Fátima. Os números de telefone e fax 
são respetivamente +351 249 538 888 e +351 249 538 889 

A FILSTONE S.A., centra a sua atividade na exploração e comercialização de blocos de calcário 
ornamental, detendo, os sócios gerentes, conhecimento aprofundado na atividade da exploração e 
comercialização de calcário ornamental. 

                                                                        
1 O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, estabelece o Regime de Regularização Extraordinário de 
Estabelecimentos Industriais, em que se incluem os estabelecimentos de explorações de pedreiras que possuam 
título de exploração válido e eficaz mas cuja alteração ou ampliação não seja compatível com os Instrumentos de 
Gestão Territorial vinculativos dos particulares, ou com servidões e restrições de utilidade pública.  
A instrução do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos industriais de explorações de pedreiras 
cuja alteração ou ampliação não seja compatível com os Instrumentos de Gestão Territorial obriga ainda a 
apresentação de Declaração de Interesse Público (DIP) emitida pela Câmara Municipal de Ourém, que se 
apresenta em anexo I 
A instrução do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos industriais de explorações de pedreiras 
constante no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, contempla 
ainda, em documentos técnicos apensos, a descrição e a avaliação legal e ambiental das servidões e restrições 
de utilidade pública REN, RAN e Domínio hídrico. 
2 A Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo encontra-se extinta e as suas atividades integradas 
na Direcção-Geral de Energia e Geologia do Ministério do Ambiente. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3 
 

 

 
E.152832.03.02.aa ENQUADRAMENTO I.3 

 

Esta empresa possui a pedreira Casal Farto n.º 3, dedicada à extração de rocha ornamental de blocos A 
FILSTONE pretende proceder ao licenciamento da ampliação da pedreira, de forma a garantir o 
abastecimento do mercado nacional e internacional do litótipo “Creme de Fátima”. 

1.4. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO 

Os estudos técnicos de suporte ao Projeto e o EIA foram elaborados pela Visa - Consultores de 
Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., com sede na Rua do Alto da Terrugem n.º 2, 
2770-012 Paço de Arcos. Os números de telefone e fax são, respetivamente, 214 461 420 e 
214 461 421. 

1.5. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental decorreu entre os meses de setembro de 2014 
e setembro de 2015, pelo que todos os levantamentos bibliográficos e de informação complementar 
efetuados neste âmbito foram realizados neste período. Os trabalhos de campo realizaram-se, 
essencialmente, entre março e junho de 2015. 
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2. ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA INTERVENÇÃO 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

A área de implantação da pedreira Casal Farto n.º 3, onde se pretende extrair calcário ornamental, 
localiza-se em Casal Farto, na freguesia de Fátima, concelho de Ourém (Figura I.1). 

O acesso faz-se a partir da EM 357 que liga Fátima à povoação de Bairro. Cerca do quilómetro 14,5 
toma-se a direção Oeste, para a povoação de Casal Farto, pela EM 560. Após percorrer 200 m nesta 
estrada Municipal encontra-se a pedreira Casal Farto n.º 3 (Figura I.2). 

As povoações que se encontram na envolvente próxima da pedreira são Casal Farto (aproximadamente 
a 400 m a Oeste), Maxieira e Bairro (aproximadamente 1300 m para Oeste e Este, respetivamente) 
(Figura I.3). 

2.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A área proposta para a pedreira Casal Farto n.º 3, após ampliação, com 9,1 ha, está inserida no Maciço 
Calcário Estremenho e no exterior Nordeste do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros1.  

A área proposta para a pedreira Casal Farto n.º 3 encontra-se ocupada por matos, pinheiro e alguns 
eucaliptos na área de ampliação, a restante área encontra-se ocupada pela atividade extrativa, na área 
licenciada. Na área proposta para a ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3, encontra-se identificada a 
cabeceira do ribeiro das Matas, linha de água de caráter torrencial.  

A pedreira Casal Farto n.º 3 integra-se no núcleo de pedreiras de rocha ornamental de Casal Farto, com 
15 pedreiras em atividade, cada uma delas, em média, com cerca de 2 ha, pelo que a envolvente se 
apresenta muito alterada pela extração de calcário e depósitos de inertes. 

Esta área enquadra-se numa zona de transição entre o relevo muito acentuado da Serra de Aire e o 
Planalto de Fátima, de declives mais moderados. A ocupação do solo reflete esta dicotomia, sendo de 
destacar que nas zonas de declive mais acentuado predominam as áreas florestais e os matos; e as 
áreas agrícolas nas zonas mais planas. 

A envolvente mais próxima da área do Projeto encontra-se ocupada por áreas florestais de pinheiro 
bravo e várias pedreiras de rocha ornamental (Figura I.4).  

  

                                                                        
1 O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros encontrando-se este a cerca de 350 m para Sul da pedreira 
Casal Farto n.º 3. 
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De acordo com o PDM de Ourém, na sua carta de Ordenamento, a área licenciada encontra-se 
classificada como “Indústria Extrativa nas subcategorias de Espaço Licenciado, em Licenciamento e 
Reserva e de Espaço com potencial para futura exploração”. Já a área de ampliação encontra-se 
classificada como “Indústria Extrativa na subcategoria Espaço com potencial para futura exploração” e 
como “Espaços não urbanos - Espaço Agrícola” No que se refere às servidões e restrições de utilidade 
pública destaca-se que a área se insere em Reserva Ecológica Nacional (REN), em Área de máxima 
infiltração (Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos), e em Reserva Agrícola Nacional 
(RAN). 

Salienta-se que, ainda que a área a licenciar não se encontre inserida em nenhuma área protegida, a 
pedreira localiza-se a cerca de 350 m a Norte do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 
(PNSAC) e do Sítio com o mesmo nome, integrado na Rede Natura 2000 (Figura I.5). 
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Figura I.1 – Localização administrativa da pedreira Casal Farto n.º 3. 
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Figura I.2 – Localização da pedreira Casal Farto n.º 3. 
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Figura I.3– Proximidade da pedreira Casal Farto n.º 3 aos aglomerados populacionais. 
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Figura I.4 – Fotografia aérea da área envolvente à pedreira Casal Farto n.º 3 
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O Projeto em análise pode ser enquadrado da forma apresentada no Quadro I.1. 

Quadro I.1 – Enquadramento do Projeto. 

LOCALIZAÇÃO: Casal Farto, Freguesia de Fátima, Concelho de Ourém 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Terreno com 9,1 ha, propriedade ou contratualizado pelo FILSTONE 

TIPOLOGIA: Pedreira de calcário ornamental 

JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO NO LOCAL: 
Existência de pedreira e ocorrência de reservas importantes de 
calcário 

USO ATUAL DO SOLO: 
Pedreira em exploração e área de exploração florestal de pinhal e 
eucaliptos, com matos em subcorberto 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 

Resolução do Conselho de Ministros 
nº 148-A/2002, de 4 de dezembro - 

retificado pelo Aviso n.º 5416/2009, de 
12 de março, e pelo Aviso n.º 

18200/2009, de 15 de outubro; alterado 
por adaptação pelo Aviso n.º 

11779/2010, de 14 junho, e retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 

1614/2010, de 12 de agosto; alterado 
por adaptação pelo Aviso n.º 

7841/2011, de 29 de março; alterado 
pelo Aviso n.º 4800/2013, de 9 de abril; 
alterado pelo Aviso n.º 4602/2015, de 

28 de abril 

Planta de Ordenamento: 

Área licenciada -“Indústria Extrativa nas subcategorias de Espaço 
Licenciado, em Licenciamento e Reserva e de Espaço com potencial 
para futura exploração”. 

Área de ampliação encontra-se classificada como “Indústria Extrativa 
na subcategoria Espaço com potencial para futura exploração” e 
como “Espaços não urbanos - Espaço Agrícola” 

REN: 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 136/2004, de 30 de setembro – 

REN de Ourém 

Reserva Ecológica Nacional (REN) - Área de máxima infiltração. 
O regime da REN é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 
22 de agosto, revisto e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, 
de 2 de novembro. 

RAN 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
O regime da RAN é estabelecido pelo Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 
março. 

DOMÍNIO HÍDRICO 

Regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, retificada 
pela Declaração de Rectificação n.º 4/2006, de 11 de janeiro, 
alterada pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, e pela Lei 
n.º 34/2014, de 19 de junho. 
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2.3. ÁREAS SENSÍVEIS 

Nos termos da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, são 
consideradas áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial: 

”i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 
n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, 
e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e 
da fauna e da flora selvagens; 

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos termos 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro;” 

Tal como mencionado anteriormente, ainda que a área de inserção do Projeto não esteja integrada na 
Rede Nacional de Áreas Protegidas, a pedreira Casal Farto n.º 3 localiza-se a 350 m a Norte do Parque 
Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e do Sítio “Serras de Aire e Candeeiros” integrado na 
Rede Natura 2000 (Figura I.5).  

Na vizinhança imediata da área de implantação do Projeto, não existem Monumentos Nacionais ou 
Imóveis de Interesse Público. 
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Figura I.5 – Pedreira Casal Farto n.º 3 relativamente ao PNSAC e ao Sítio “Serras de Aire e 
Candeeiros”. 
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3. ÂMBITO E METODOLOGIA DO ESTUDO 

3.1. INTRODUÇÃO 

Um importante requisito para o correto desenvolvimento da análise a assegurar num Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) é o seu âmbito, incluindo os domínios de análise a abranger e o seu grau de 
aprofundamento, tendo em consideração o tipo de impactes induzidos pelo Projeto em análise, bem 
como a especificidade e sensibilidade do meio ambiente que o vai acolher. 

Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise, estejam identificados na 
legislação em vigor referente ao procedimento de AIA, apresentam-se de seguida os fatores ambientais 
que justificam um maior aprofundamento.  

3.2. DOMÍNIOS E PROFUNDIDADE DE ANÁLISE 

O objetivo do presente EIA é a caracterização e avaliação dos impactes ambientais resultantes da 
execução do projeto de ampliação da Pedreira Casal Farto n.º 3, de forma a integrar, na análise 
técnico-económica, a componente ambiental e complementarmente definir medidas minimizadoras dos 
impactes negativos significativos detectados, de forma a obter um enquadramento ambiental mais 
eficaz. 

A área de implantação do Projeto insere-se no Maciço Calcário Estremenho. Tratando-se de um maciço 
calcário com comprovada aptidão para a produção de pedra ornamental e industrial, abundam as 
pedreiras no seu território, em especial nas zonas de encosta. Ao longo dos vales e zonas mais baixas, 
onde a água é menos escassa, distribuem-se as localidades com domínio das atividades 
económicas - indústria e agricultura. 

Considerando a localização do Projeto, no Maciço Calcário Estremenho, importa referenciar as 
características que o distinguem, nomeadamente a morfologia cársica, a natureza do coberto vegetal, a 
rede de cursos de água subterrâneos, fauna específica (nomeadamente cavernícola), e a intensa 
atividade no domínio da extração da pedra, especialmente de calcários ornamentais, em que se incluem 
os calcários extraídos em blocos e os utilizados para laje e calçada. 

Contudo se a importância económica da exploração dos calcários é significativa, não menos significativo 
deve ser o objetivo de compatibilizar esta exploração com a conservação do património natural e 
cultural. 

Assim, a profundidade da análise efetuada para os diferentes fatores ambientais depende das 
características específicas do Projeto em causa e da sensibilidade da área onde este se vai 
desenvolver. 

Do cruzamento dos elementos específicos do Projeto com as características gerais da respectiva área 
de implantação, que se encontram sintetizadas no Capítulo I.2, resultaram como fatores ambientais 
relevantes a abranger no presente EIA, os seguintes: 

• Qualidade do Ar, uma vez que às atividades de desmonte, extração e transporte do material 
encontram-se associados, normalmente, impactes significativos decorrentes da emissão de 
poeiras; 

• Ambiente Sonoro, dado que os projetos de pedreiras estão, normalmente, associados à 
ocorrência de impactes decorrentes das operações de exploração, pela emissão de ruído; 
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• Recursos Hídricos, já que se prevê que a execução do projeto venha a afetar uma linha de 
água de caráter torrencial, e embora não venha a existir interferência com os recursos 
hídricos subterrâneos, decorrente da execução do projeto, esta área integra a REN em Área 
de máxima infiltração (Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos); 

• Ecologia, que contempla a Flora e vegetação e a Fauna e Biótopos, uma vez que a área de 
implantação do projeto é próxima do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 
(PNSAC) e do Sitio da Rede Natura 2000 com a mesma designação, pelo que este fator 
ambiental assume importância na caracterização da área; 

• Paisagem, uma vez que este núcleo de pedreiras se localiza próximo de áreas urbanas e 
habitacional (Casal Farto) para além de que este é um fator ambiental onde se perspetivam 
impactes significativos pela rutura na paisagem envolvente;  

• Ordenamento do Território, uma vez que segundo o PDM de Ourém a área proposta para 
ampliação se encontra classificada como “Indústria Extrativa na subcategoria Espaço com 
potencial para futura exploração” e como “Espaços não urbanos - Espaço Agrícola”. No que se 
refere às servidões e restrições de utilidade pública destaca-se que a área se insere em 
Reserva Ecológica Nacional (REN) - Área de máxima infiltração (Áreas estratégicas de 
proteção e recarga de aquíferos), em Reserva Agrícola Nacional (RAN) e em domínio hídrico; 

• Solos e Uso do Solo, aspeto com relevância específica uma vez que a área a intervencionar 
irá abranger solos classificados boa capacidade produtiva (RAN), e na fase de exploração, 
implique transitoriamente alterações ao uso atual do solo, o que deverá ser colmatado com a 
recuperação paisagística e ambiental da área; 

• Socioeconomia, atendendo não só a importância da produção de calcário ornamental para a 
economia nacional e local, mas também os incómodos normalmente associados à laboração 
das pedreiras. 

A avaliação dos restantes fatores ambientais desenvolve-se numa perspetiva de enquadramento, 
destacando-se, ainda assim, que estes atuam como elementos estruturantes para uma visão integrada 
das consequências resultantes da implementação do Projeto. Assim, serão estudados os seguintes 
descritores ambientais: 

• Clima, apenas como referência já que o Projeto não deverá ter impactes significativos sobre 
este fator ambiental, ainda que este seja essencial para a análise e previsão de impactes 
sobre alguns fatores ambientais com especial destaque para a Qualidade do Ar e o Ambiente 
Sonoro; 

• Geologia e Geomorfologia, uma vez que o objeto do Projeto é a exploração de um recurso 
mineral, o que terá consequências sobre toda a área escavada para extração, especialmente 
pelas alterações na fisiografia que implica; 

• Qualidade das Águas, não se perspetivam cenários de degradação na envolvente próxima 
da área de implantação do Projeto, no entanto, devido à natureza do substrato calcário, este 
fator ambiental deve ser avaliado com alguma acuidade; 

• Património Geológico, Arqueológico e Construído, já que será necessário garantir a 
preservação e promover o enquadramento dos valores patrimoniais potencialmente presentes 
na área em estudo, ainda que nesta área não exista registo de nenhum elemento classificado 
ou em vias de classificação. 
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3.3. METODOLOGIA DO EIA 

Tal como foi referido anteriormente, o objetivo do presente EIA é o licenciamento da ampliação da 
pedreira Casal Farto n.º 3. Assim, no EIA serão contrastadas duas situações: 

• a) A evolução da situação de referência na ausência da implementação do Projeto. Será 
efetuada a projeção da situação atual da área de intervenção, caso o Projeto não venha a ser 
desenvolvido, em função das políticas gerais de planeamento em vigor e, acima de tudo, com 
base nos planos de ordenamento do território atuantes sobre a área, com especial destaque 
para o Plano Diretor Municipal de Ourém. 

• b) Implementação do Projeto. Que consiste no licenciamento de uma ampliação de pedreira 
para extração de calcário ornamental de acordo com a legislação em vigor. Todas as 
operações de exploração da pedreira serão descritas no Capítulo II. A previsão e avaliação de 
impactes será efetuada através da comparação entre os impactes previstos, resultantes da 
implementação das diferentes vertentes do Projeto, com a evolução da situação de referência, 
no seu período de vida útil. 

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

• Caraterização da situação de referência – que implicou a recolha e análise de informações, 
a realização de levantamentos de campo e a identificação de áreas e aspetos ambientais 
críticos. Esta etapa teve como objetivo a elaboração de uma caraterização ambiental 
detalhada da área de intervenção e da sua envolvente, abordando-se seus aspetos biofísicos, 
ecológicos, socioeconómicos e culturais considerados mais relevantes e, aprofundando-se, os 
que serão, direta ou indiretamente, influenciados pelo Projeto. 

• Caraterização e avaliação dos impactes ambientais associados ao Projeto - que 
compreende o cruzamento da informação de base referente à descrição do Projeto com a 
informação relativa aos aspetos ambientais da área em estudo, e que resultou na identificação 
dos impactes potencialmente ocorrentes, sua previsão e avaliação qualitativa e quantitativa 
(quando possível e aplicável). 

• Análise de risco – avaliaram-se os fatores de risco associados à implementação do Projeto, 
com o objetivo de sintetizar as medidas que devem ser atendidas de forma a prevenir 
eventuais acidentes. 

• Definição das medidas de minimização – Especificação das medidas passíveis de 
aplicação, capazes de atenuar ou compensar os impactes negativos previstos, no decurso das 
fases de desenvolvimento do Projeto. 

• Estabelecimento do plano de monitorização – definição dos indicadores relevantes a 
monitorizar, de forma a assegurar o adequado enquadramento ambiental do Projeto e a 
evolução sustentada de todos os sistemas e comunidades existentes na envolvente da área 
de intervenção. 
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3.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A estrutura do presente EIA respeita as orientações definidas pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 
de agosto, tendo ainda em consideração o sentido constante na legislação específica em vigor, 
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 
12 de outubro, e demais legislação aplicável, e foi desenvolvido contemplando os seguintes aspetos: 

• a caraterização da situação ambiental de referência da área de implantação do Projeto e da 
envolvente suscetível de ser afetada; 

• a identificação, previsão e avaliação dos impactes ambientais positivos e negativos 
associados à implementação do Projeto, referentes às suas fases de exploração e 
desativação; 

• a identificação dos fatores de risco associados ao Projeto  bem como dos meios e ações a 
tomar para prevenção de acidentes; 

• a definição de medidas cautelares, minimizadoras e/ou compensatórias dos impactes 
negativos detetados e a definição de medidas de potenciação dos impactes positivos 
assinalados; 

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

• a definição dos critérios e medidas a adotar com vista à monitorização e controle dos 
impactes negativos residuais gerados. 

Para os vários fatores ambientais, socioeconómicos e culturais estudados, a abrangência territorial da 
área de estudo considerada foi ajustada de acordo com os vetores em análise compreendendo, ora as 
zonas restritas à área de implementação do Projeto, ora a sua zona de influência, de forma abrangente. 

Por outro lado, a profundidade de análise de cada um dos fatores ambientais foi realizada de acordo 
com a especificidade do Projeto em causa. 

O presente EIA é constituído por dois volumes: o Relatório Síntese e os respetivos Anexos e o Resumo 
Não Técnico. No Relatório Síntese é efetuada uma análise pormenorizada de todas as matérias 
contempladas pelo estudo, compreendendo os seguintes capítulos: 

I. Enquadramento 

Capítulo 1 - faz-se a introdução do EIA; 

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

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

II. Descrição do Projeto 

Capítulo 1 – estabelecem-se os objetivos do Projeto, procede-se à sua justificação; 

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

Capítulo 3 - descrevem-se as principais características do Projeto; 
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III. Situação de referência 

Capítulo 1 - descreve-se a situação ambiental de referência na área de influência do Projeto; 

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

IV Avaliação de impactes e medidas de minimização 

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

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

Capítulo 3 - procede-se à hierarquização de impactes através da utilização de um Índice de Avaliação 
Ponderada; 

Capítulo 4 - avaliam-se os fatores de risco inerentes à implementação do Projeto; 

Capítulo 5 - sistematizam-se as medidas minimizadoras recomendadas; 

Capítulo 6 - descrevem-se as lacunas de conhecimento; 

V. Plano de Monitorização 

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

VI. Conclusões e recomendações finais 

Capítulo 1 – sintetizam-se as principais questões levantadas no âmbito da elaboração do EIA; 

 

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

 

O Resumo Não Técnico destina-se a uma divulgação alargada das informações veiculadas no 
Relatório Síntese, pelo que contém os dados essenciais do EIA numa linguagem mais simplificada e 
acessível ao público em geral. 
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1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo do Projeto de ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 é o licenciamento da ampliação de 
uma pedreira de calcário ornamental. 

Para um melhor entendimento da justificação do projeto e da sua relevância procede-se de seguida ao 
enquadramento nas condicionantes específicas da atividade extrativa. 

A localização das explorações de calcário ornamental, como toda a atividade mineira, está sujeita à 
condicionante geológica, ou seja, só pode exercer-se onde ocorra o recurso. Este aspeto, embora 
evidente, raramente encontra suporte nos instrumentos de gestão territorial, quer por um insuficiente 
reconhecimento do território nacional ao nível dos recursos geológicos, quer pela concorrência no uso 
dos solos, área em que a Indústria Extrativa tem manifestamente demonstrado pouca capacidade de 
intervenção. 

A extração e uso de rocha ornamental na arquitetura e construção civil é uma atividade que acompanha 
a humanidade desde tempos ancestrais. No caso específico dos calcários sedimentares, os principais 
centros de produção são o Alentejo, o Maciço Calcário Estremenho e Lisboa e Vale do Tejo. Na região 
de Lisboa e Vale do Tejo, os concelhos de Santarém e Alcobaça destacam-se por ser os maiores 
centros produtores de rocha ornamental. 

A facilidade de exploração da maioria dos calcários portugueses, o tamanho dos blocos disponíveis e a 
sua grande homogeneidade textural e cromática, têm permitido a oferta de boas qualidades a preços 
favoráveis, pelo que estas rochas têm vindo a ser muito reclamadas pelos mercados internacionais. 

No entanto, os aspetos texturais, cromáticos e tecnológicos tendem a tornar cada jazida única e, por 
vezes, irrepetível. É o caso do calcário a extrair na pedreira Casal Farto n.º 3, com a designação 
comercial “Creme de Fátima”, que apresenta grande versatilidade de aplicação, sendo sobretudo 
utilizado em revestimentos de interior, cantarias e esculturas, com forte aceitação no mercado 
internacional.  

A pedreira Casal Farto n.º 3, a ampliar, localiza-se em Valinho do Curral, freguesia de Fátima, concelho 
de Ourém, no núcleo de pedreiras de Casal Farto, onde já se encontram várias pedreiras de calcário 
ornamental em exploração, inclusive a pedreira Casal Farto n.º 3 a ampliar e propriedade FILSTONE. 
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2. ALTERNATIVAS DE PROJETO 

Na ótica industrial, uma pedreira pode ser vista como uma unidade de extração de massa mineral, que 
implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos e maquinaria, e de recursos humanos. 
Por definição, neste tipo de projetos, é a localização da matéria-prima que define a localização das 
unidades de extração, ao contrário de outros projetos industriais onde a localização poderá depender 
mais de fatores tais como as acessibilidades e a disponibilidade de mão-de-obra.  

A localização das pedreiras encontra-se assim, à partida, condicionada pela disponibilidade espacial e 
pela qualidade dos recursos. A esta restrição, natural, à sua exploração acrescem as restrições 
decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento estabelecidas para o território nacional.  

Neste contexto, e em termos objetivos, a localização proposta é aquela que se afigura como viável, por 
este tipo muito específico de rocha ornamental existir comprovadamente no local, e, embora este uso 
não se encontre previsto no PDM de Ourém, a FILSTONE procedeu à instrução1 do processo de 
regularização aplicável aos estabelecimentos industriais de explorações de pedreiras constante no 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na Portaria n.º 68/2015, de 9 de março. Assim, e de 
acordo com os diplomas referidos, sendo aceite o pedido de regularização, deverá a Câmara Municipal 
de Ourém proceder à adequação do Plano Diretor Municipal quer sua revisão ou alteração. 

Por fim, é de referir que o promotor do projeto se encontra disposto a assegurar a adoção das medidas 
de proteção ambiental que venham a ser consideradas necessárias para compatibilizar a atividade 
extrativa com a salvaguarda da qualidade de vida das populações e a preservação do património 
natural. 

                                                                        
1 A FILSTONE procedeu ainda ao pedido de utilidade pública municipal para a instrução do processo de 
regularização constantes no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na Portaria n.º 68/2015, de 9 de 
março, em anexo I 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1. INTRODUÇÃO 

Esta descrição visa apresentar e expor os principais elementos do projeto de ampliação da pedreira 
Casal Farto n.º 3, que se encontram mais detalhados no Plano de Pedreira que acompanha este Estudo 
de Impacte Ambiental. 

Na elaboração do Projeto estipularam-se as condições técnicas de exploração, de recuperação 
paisagística e de manutenção da qualidade ambiental, consignadas no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 
de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, que estabelece o regime de 
revelação e aproveitamento de massas minerais. 

• Atendeu-se, ainda às condições de aproveitamento da massa mineral consignadas na Lei 
n.º 54/2015, de 22 de junho, que determina o regime geral da revelação e do aproveitamento 
dos recursos geológicos; 

• o regime geral de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos; 

• ao disposto no Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio, que estabelece o regulamento geral de 
higiene e segurança no trabalho nas minas e pedreiras; 

• ao Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, o qual se aplica à gestão dos resíduos 
resultantes da prospeção, extração, tratamento, transformação e armazenagem de recursos 
minerais, bem como da exploração das pedreiras, designados de resíduos de extração. 

O Plano de Pedreira, que corresponde ao licenciamento de uma pedreira da classe 2, constitui um vasto 
documento técnico, que descreve todas as atividades associadas à existência da pedreira e no qual se 
incluem: 

• o Plano de Lavra, que descreve o método de exploração propriamente dito, os sistemas de 
extração e transporte, os sistemas de abastecimento e escoamento e as instalações 
auxiliares, e que garante a gestão racional da pedreira, com claras vantagens para o 
aproveitamento do recurso mineral e para a qualidade do ambiente na sua envolvente; 

• o Plano de Segurança e Saúde, que tem o objetivo de auxiliar a gestão da segurança e saúde 
no trabalho da pedreira, apresentando uma análise de riscos (com indicação das principais 
medidas de segurança a implementar para a sua minimização), bem como os planos de 
prevenção adotados ao nível da sinalização e circulação, da proteção coletiva, da proteção 
individual, dos meios de emergência e de primeiros socorros, referindo ainda o modo como 
são organizados os serviços de segurança e saúde no trabalho; 

• o Plano de Deposição (Aterro) que visa definir a metodologia de gestão dos resíduos 
resultantes da exploração do calcário, bem como o modo como será aterrada a corta, com 
vista a minimizar os impactes ambientais negativos e a devolver à área condições e o tipo de 
uso a dar ao espaço, após a desativação da pedreira; 

• o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) onde são definidas as ações de 
recuperação a implementar, designadamente, a estrutura verde a implantar após a modelação 
final da pedreira; 
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• e o Estudo de Viabilidade Económica, em que é efetuada a análise económica da exploração, 
atendendo às características do recurso mineral e aos objetivos do projeto definidos. 

Salienta-se que na conceção do projeto foram integrados os dados e recomendações resultantes da 
elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental. Os principais objetivos que se pretendem 
alcançar são: 

• Racionalizar a exploração do recurso mineral, minimizando potenciais impactes ambientais e 
compatibilizar a pedreira com o espaço envolvente em que se insere, durante e após as 
atividades de exploração; 

• Reconverter paisagisticamente o espaço afetado pela pedreira,  através da implementação do 
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), possibilitando desde logo a gradual 
requalificação ambiental dos espaços afetados; 

• Minimizar os impactes ambientais induzidos pelo projeto, através da adoção de medidas 
preventivas e corretivas cuja eficácia será avaliada por atividades de monitorização 
contempladas no Plano de Monitorização definido no EIA.  

3.2. PLANO DE PEDREIRA 

3.2.1. Plano de Lavra 

3.2.1.1.  Introdução 

O Plano de Lavra da pedreira Casal Farto n.º 3 tem como objetivo descrever a metodologia e estratégia 
de exploração a adotar. No Plano de Lavra são apresentadas as reservas existentes, o método de 
desmonte a aplicar, os meios necessários, materiais e humanos e a lavra a adotar. 

Salienta-se que a metodologia de exploração preconizada para a pedreira visa racionalizar o 
aproveitamento do recurso mineral em termos técnicos e económicos e, simultaneamente, minimizar os 
impactes ambientais. 

3.2.1.2.  Cálculo de reservas 

O plano de lavra e, consequentemente, o cálculo de reservas, teve em consideração alguns aspetos 
que condicionam a exploração, dos quais se destacam os geológicos, os ambientais, os logísticos e os 
técnico-económicos (Quadro II.1). 

No Desenho 2 apresenta-se o zonamento da pedreira definido de acordo com as suas finalidades: área 
a explorar, zona de defesa, instalações sociais e de apoio, futura zona das instalações sociais e de 
apoio e instalação de britagem. As dimensões das áreas referidas, que fazem parte da área total a 
licenciar, estão descritas no Quadro II.2.  
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Quadro II.1 – Principais aspetos considerados no planeamento da lavra. 

PRESSUPOSTOS DESCRIÇÃO ASPETOS A TER EM CONTA NA LAVRA 

GEOLÓGICOS 

Os calcários apresentam direção 
N110ºE e inclinação que pode variar 

entre os 10-15º para Norte. 

O sentido de avanço da exploração deverá 
garantir a segurança contra a queda de 

blocos das frentes para o interior da corta. 

Os calcários podem apresentar fraturas 
com preenchimento de argila vermelha 

“terra-rossa”. 

Antes do desmonte deve ser efetuada a 
limpeza das frentes com o auxílio de uma 

escavadora, no sentido de remover a 
argila vermelha dos calcários. 

O maciço rochoso possui alguma grande 
variabilidade litológica e diferentes 
aptidões em termos ornamentais. 

O desmonte deverá ser seletivo, por forma 
a evitar a mistura entre diferentes 
litologias. O material sem aptidão 

ornamental deverá ser explorado em 
separado e encaminhado para valorização 

noutras indústrias ou utilizado na 
recuperação paisagística. 

AMBIENTAIS 

Geração de ruído e poeiras no interior 
da área de exploração. 

Os potenciais impactes gerados pelo ruído 
e poeiras devem ser minimizados. 

Compatibilidade com as figuras de 
ordenamento do território. 

Minimizar as áreas afetadas não 
recuperadas em cada instante através de 
uma exploração e recuperação faseada. 

SERVIDÕES E 

RESTRIÇÕES DE 

UTILIDADE PÚBLICA 

Presença de estrada municipal a Norte e 
Este, conduta da SIMLIS1 e prédios 

rústicos. 

Será salvaguardada uma zona de defesa 
de 50 m às duas estradas municipais, de 
20 m à conduta da SIMLIS e de 10 m aos 

prédios rústicos vizinhos, conforme 
previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei 

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

de 12 de outubro. 
 

Quadro II.2 - Zonamento da pedreira Casal Farto n.º 3. 

ZONAS ÁREA [M2] % DO TOTAL 

Área total da pedreira 91520 100,0 

Área de escavação 64170 70,0 

Zona de defesa 24460 27,0 

Área para armazenamento temporário de estéreis 2890 3,0 

                                                                        
1 SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis. 
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As zonas de defesa consideradas para a área de escavação foram estabelecidas de acordo com o 
artigo 4º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, tendo sido considerados a existência de duas Estradas 
Municipais (50 m), a Norte e a Este, a conduta da SIMLIS a Oeste (20 m) e os prédios rústicos vizinhos 
(10 m). Relativamente aos prédios rústicos vizinhos nos quais existem atualmente pedreiras licenciadas, 
a zona de defesa foi suprimida uma vez que foi efetuado um acordo entre a FILSTONE e as empresas 
exploradoras vizinhas, nomeadamente com a Virabloco, Lda., a Rochipedra, Lda., a Marmorimal, Lda. e 
a Mármores Garcogel, Lda.. 

A área de instalações sociais e de apoio, atualmente localizada na zona Norte da área a licenciar na 
área prevista como área de escavação, irá, no futuro, ser localizada na totalidade na zona de defesa 
(Desenho 2). 

As instalações sociais e de apoio são constituídas por um escritório, sanitários, balneários e vestiários, 
uma sala de refeições, o parque de automóveis, um posto de transformação, dois depósitos de 
combustível, dois compressores, um gerador, dois depósitos de água e uma báscula. Ainda na zona de 
defesa da área a licenciar está prevista a localização de duas áreas de parque de blocos e de uma área 
para armazenamento de pargas (Desenho 2). No interior da área de escavação existe ainda um 
contentor de ferramentaria e três depósitos de ar comprimido. 

Na pedreira existem ainda uma unidade de britagem móvel, instalações de valorização (beneficiação) do 
material sem aptidão ornamental, a qual será localizada no interior da área de escavação e alvo de 
licenciamento próprio. 

O depósito temporário de estéreis encontra-se localizado atualmente no interior da área de escavação 
sendo a sua localização futura gerida ao longo do avanço da lavra para uma melhor gestão da 
exploração. Estes depósitos terão maioritariamente como destino final a valorização noutras indústrias e 
no preenchimento dos vazios de escavação, no âmbito do processo de recuperação paisagística. 

No Quadro II.3 apresentam-se os valores dos parâmetros que entraram no cálculo de reservas e as 
áreas envolvidas. Os rendimentos da exploração foram estabelecidos com base nas características do 
maciço rochoso. 

Quadro II.3 – Parâmetros do cálculo de reservas. 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Área total de escavação [m2] 64 170 

Cota da superfície [m] 286-305 

Cota base de exploração [m] 210 

Rendimento médio [%] 35 

Peso específico médio do calcário [t/m3] 2,5 

 

No Quadro II.4 apresenta-se o cálculo de reservas para a pedreira Casal Farto n.º 3 por nível de 
exploração, bem como a respetiva vida útil, atendendo à produção média anual prevista de cerca de 
24 000 m3/ano (60 000 t/ano). 
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Quadro II.4 – Cálculo de reservas. 

PISOS RENDIMENTO [%] 
VOLUME 

TOTAL [M3] 
VOLUME 
ÚTIL [M3] 

PESO ÚTIL 

[T] 
ESTEREIS 

[M3] 
TEMPO 

[ANOS] 

300-310 

35 

270 95 236 176 0 

290-300 45700 15995 39988 29705 1 

280-290 266000 93100 232750 172900 4 

270-280 477600 167160 417900 310440 7 

260-270 488000 170800 427000 317200 7 

250-260 447500 156625 391563 290875 7 

240-250 405900 142065 355163 263835 6 

230-240 355700 124495 311238 231205 5 

220-230 286100 100135 250338 185965 4 

210-220 224900 78715 196788 146185 3 

TOTAL 2997670 1049185 2622961 1948486 44 

 

A totalidade de reservas úteis da pedreira cifram-se em cerca de 1 049 185 m3 (2 622 961 t) de calcário 
ornamental a desmontar in situ. Para tal, serão escavados cerca de 2 997 670 m3 (7 494 175 t) de 
material, dos quais cerca de 1 948 486 m3 (4 871 215 t) serão estéreis.  

Refira-se que 95% do material estéril (rejeitados) produzido na pedreira será expedido como subproduto 
para a produção de agregado calcário, sendo apenas 5% enquadrado no processo de recuperação 
paisagística, mais concretamente na modelação da área explorada. 

Atendendo às reservas existentes, a exploração deverá estar concluída em cerca de 44 anos, 
considerando uma produção de 24 000 m3/ano (60 000 t/ano). 

De referir que esse horizonte temporal, atendendo às características de variabilidade dos mercados 
consumidores, deverá ser entendido como uma estimativa baseada na conjuntura atual, cuja 
atualização será efetuada anualmente nos relatórios a enviar para as entidades da tutela, podendo 
sofrer alterações. 

3.2.1.3.  Método de exploração 

PLANEAMENTO DA EXTRAÇÃO 

A atividade extrativa envolve um conjunto de operações sequenciais que traduzem o circuito produtivo 
esquematizado na Figura II.1 e na Figura II.2. 

Em termos de operações unitárias principais da atividade desta pedreira, destacam-se o desmonte do 
calcário com aptidão ornamental, o derrube das talhadas individualizadas, o esquartejamento da talhada 
desmontada em blocos transportáveis, a remoção dos blocos vendáveis para o parque de blocos, a 
remoção dos estéreis para produção de subprodutos e para a recuperação paisagística. 
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Figura II.1  – Ilustração do ciclo de produção da pedreira. 

 

 

Figura II.2 - Esquema geral do ciclo de produção da pedreira. 

Corte do calcário ornamental em talhadas, 
com recurso a máquinas de fio diamantado, ou 

utilizando a fracturação natural do maciço. 

Encaminhamento dos blocos para o parque de 
blocos e dos estéreis para produção de 

subprodutos ou para a escombreira temporária 
ou definitiva (recuperação paisagística). 

Desmatação e 
decapagem 

Desmatação dos terrenos virgens e remoção 
das terras que cobrem o recurso mineral para 
pargas, com o auxílio de escavadora giratória, 

de pás carregadoras e de dumpers. 

Corte da talhada de calcário ornamental em 
blocos de dimensões transportáveis com 

recurso a máquina de fio diamantado. 

Desmonte 

Esquartejamento 

Remoção 

Expedição dos blocos em camiões. Expedição 

Esquadriamento 
Transformação primária dos blocos irregulares 
em paralelepípedos de faces mais ou menos 

regulares com recurso às máquinas de fio 
diamantado. 

REMOÇÃO EXPEDIÇÃO ESQUARTEJAMENTO DESMONTE ESQUADRIAMENTO DESMATAÇÃO E 

DECAPAGEM 
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CONFIGURAÇÃO DA ESCAVAÇÃO 

A exploração irá desenvolver-se em profundidade, a céu aberto, por degraus direitos. A lavra será 
realizada com recurso a bancadas de desmonte com altura média de 10 m, exceto a superficial que irá 
acompanhar a topografia do terreno, podendo possuir uma altura inferior. A inclinação das frentes de 
desmonte será na ordem dos 90º compatível com as características geotécnicas do maciço. Entre 
bancadas sucessivas serão deixados patamares mínimos na ordem dos 10 m, na situação intermédia de 
lavra, e de 3 m na situação final (Desenho 3). O desenvolvimento da exploração irá decorrer de forma 
faseada, avançando de Sudoeste para Nordeste. 

A geometria adotada para a escavação na fase final, pode ser observada, em perfil, na Figura II.3. 

 

Figura II.3 – Geometria prevista para os taludes da escavação. 

Esta geometria dos desmontes garante uma boa estabilidade da escavação, atendendo às 
características do maciço observado no local. Apesar disso, será necessário uma recolha contínua de 
dados geotécnicos do maciço durante os avanços, de modo a intervir atempadamente caso seja 
detetada alguma anomalia geológica que possa por em causa a sua estabilidade. A recolha de 
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Patamar 
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≤ 10 m 

Perfil intermédio 
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informação geotécnica durante a lavra será realizada pelo Responsável Técnico, podendo este delegar 
no encarregado da pedreira essa atividade, quando não se encontrar na exploração. 

O estudo da presença de fatores que motivem o escorregamento ou tombamento de blocos de rocha, o 
escorregamento de grandes volumes de terras (e. g. presença do maciços terrosos na superfície) e 
fenómenos de aluimento (e. g. presença de fraturas ou falhas), são de extrema importância para a 
garantia da estabilidade das escavações. 

A identificação destes fenómenos de instabilidade pode originar a mudança da geometria da escavação, 
sendo nesse caso comunicada de imediato à entidade licenciadora. 

Com esta configuração será possível garantir a estabilidade da escavação e, por conseguinte, as 
condições desejadas de segurança nos trabalhos. 

AVANÇO DA LAVRA 

A programação dos trabalhos de exploração na pedreira será atualizada regularmente através da 
entrega dos Programas Trienais previstos nos termos a alínea u) do artigo 2.º do Decreto-Lei 
n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

De um modo geral, o avanço da exploração será feito considerando a corta e frentes de desmonte 
existentes, o limite de escavação e o zonamento definido para a pedreira. Perspetiva-se que o avanço 
da exploração seja feito de Sudoeste para Noroeste, e depois de Oeste para Este, tal como se pode 
visualizar na Figura II.4. 

 

Figura II.4 – Sentido do avanço da lavra para a pedreira Casal Farto n.º3 
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Dada a tipologia da exploração pretendida para a pedreira Casal farto n.º3, apenas será possível 
concluir a recuperação paisagística desta pedreira no final da escavação. No entanto, sempre que for 
possível será efetuada uma recuperação nos taludes da pedreira de forma a minimizar possíveis 
impactes. 

Os estéreis gerados serão maioritariamente britados e encaminhados para o exterior como subprodutos 
para outras indústrias, sendo os estéreis a utilizar no preenchimento dos vazios de escavação 
armazenados temporariamente em escombreiras que acompanham o avanço dos trabalhos de lavra. 

As terras vegetais a decapar na zona virgem serão armazenadas em pargas para aplicação posterior na 
recuperação paisagística. 

OPERAÇÕES PREPARATÓRIAS 

As ações de desmonte do maciço rochoso serão precedidas por um conjunto de operações 
preparatórias da lavra que visam garantir os parâmetros de segurança, de economia, de bom 
aproveitamento do recurso mineral e de proteção ambiental. 

Essas atividades englobam a traçagem gradual dos acessos e das rampas e a preparação das frentes 
que englobará o saneamento das bancadas e a manutenção dos acessos às bancadas inferiores, os 
quais evoluem com a progressão da lavra.  

Pontualmente e apenas quando necessário, poderá ser utilizada pólvora para desagregação e desmonte 
de material sem interesse para rocha ornamental. 

A preparação de uma frente de desmonte inicia-se com uma operação de desmatação e decapagem, 
com o objetivo de colocar o maciço rochoso à vista e permitir preservar as terras vegetais para posterior 
aplicação nas operações de recuperação paisagística.  

A decapagem (remoção da terra vegetal) será efetuada com recurso a pá carregadora, funcionando com 
o balde em posição rasante ao solo. 

A terra vegetal recolhida será armazenada em pargas afastadas das frentes de desmonte a pelo menos 
2 m da bordadura da escavação. De referir que as terras vegetais armazenadas serão gradualmente 
aplicadas na recuperação paisagística, à medida que a modelação topográfica seja concluída em cada 
fase. 

MÉTODO DE DESMONTE 

As operações principais que compõem o método de desmonte utilizado para a exploração, e que 
possibilitam o arranque da rocha e a sua preparação para posterior beneficiação, encontram-se 
descritas no Quadro II.5. 
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Quadro II.5 - Operações principais do método de desmonte. 

OPERAÇÕES PRINCIPAIS 

1. PERFURAÇÃO 2. CORTE 3. DERRUBE 4. ESQUARTEJAMENTO 5. ESQUADRIAMENTO 

O desmonte inicia-se 
com a operação de 

perfuração, sendo os 
furos realizados com 
o objetivo de definir a 
dimensão do bloco a 
desmontar (talhada) 

e também para a 
colocação do fio 

diamantado. Estes 
furos são realizados 
através do uso de 
uma perfuradora 

Os cortes 
executam-se 

através do recurso 
ao fio diamantado 

e da roçadora. 

No caso em que o 
maciço apresente 
fraturas favoráveis 
a individualização 
dos blocos será 
efetuada através 
desses planos de 
descontinuidade. 

O derrube da talhada 
de calcário 

individualizada será 
realizada com o 

auxílio de almofadas 
hidráulicas e de 

escavadora giratória 
ou de uma pá 

carregadora que 
origina o 

desequilíbrio da 
talhada que cai 

numa “cama” feita de 
terras, escombros 

e/ou pneus. 

A talhada, depois de 
derrubada, será dividida 
em blocos de dimensões 
transportáveis, utilizando 
guilhação ou corte com 

fio diamantado. Esta 
operação é bastante 

influenciada pelas 
características de 

fracturação do bloco. 

O bloco de dimensão 
transportável deve ser 

regularizado (forma 
paralelepipédica) 

através da utilização 
de máquinas de fio 

diamantado existentes 
na zona de 

transformação primária 
existente na pedreira. 

 

Na Figura II.5 apresenta-se uma ilustração das várias operações que compõem o método de desmonte 
a utilizar na pedreira. 

 

Figura II.5  - Ilustração das operações que compõem o método de desmonte da rocha. 

REMOÇÃO E TRANSPORTE 

A remoção dos blocos desmontados é executada desde a frente de desmonte até às áreas destinadas a 
parque de blocos através de uma pá carregadora. Se for necessário efetuar o esquadriamento dos 
blocos extraídos, estes serão esquadriados com uma torre de perfuração ou fio diamantado antes de 
serem depositados no parque de blocos. Os blocos de calcário ornamental são carregados com auxílio 
de uma pá carregadora em camiões de expedição e transportados para os clientes. 

O material sem aptidão ornamental (estéril) será carregado com auxílio de uma pá carregadora para um 
dumper, o qual transporta os estéreis para uma zona de deposição temporária e posteriormente para 
preenchimento dos vazios de escavação, assim que seja atingida a configuração final da lavra na frente, 

Legenda: 

1-  Perfuração (perfuradora) 
2-  Corte (fio diamantado ou roçadora) 
3-  Derrube (almofadas hidráulicas e outros) 
4-  Esquadrejamento (fio diamantado e 

martelos) 
5-  Esquadriamento (martelos pneumáticos ou 

fio diamantado) 

1 

4 

2 

3 
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no âmbito da recuperação paisagística da pedreira. Os depósitos temporários de estéreis serão 
localizado no interior da escavação, uma vez que se prevê a escavação da área por áreas. 

Os agregados, provenientes da britagem serão armazenados em pilhas à saída do circuito de britagem, 
sendo posteriormente expedidos para o seu destino final. Os agregados são expedidos em camiões 
próprios, subcontratados ou em camiões dos clientes, devendo ser garantido o correto 
acondicionamento de forma a minimizar a emissão de poeiras ao longo do percurso. 

A FILSTONE, caso venha a ser considerado necessário, sendo possível, encaminhará os estéreis 
gerados na exploração para outras unidades extrativas no núcleo de pedreiras de Casal Farto ou para 
outros locais no concelho, de forma a minimizar possíveis impactes decorrentes da presença de 
escombreiras na pedreira Casal Farto n.º 3. 

TRATAMENTO E BENEFICIAÇÃO 

Os blocos de rocha ornamental explorados, antes de serem expedidos da pedreira sofrem, regra geral, 
uma transformação primária de esquadriamento, ou seja, é-lhe proporcionada uma forma 
paralelepipédica de faces mais ou menos regulares. O tratamento e beneficiação do material produzido 
é realizado junto do parque de blocos, com o auxílio das máquinas de fio diamantado. 

PARQUEAMENTO E EXPEDIÇÃO 

Os blocos prontos para venda serão armazenados nos parques de blocos e serão expedidos em 
camiões dos clientes. 

Tal como referido anteriormente, os agregados, provenientes da britagem serão armazenados em pilhas 
à saída do circuito de britagem, sendo posteriormente expedidos para o seu destino final. Os agregados 
são expedidos em camiões próprios, subcontratados ou em camiões dos clientes, devendo ser 
garantido o correto acondicionamento de forma a minimizar a emissão de poeiras ao longo do percurso. 

GESTÃO DE ACESSOS 

O sistema de acessos previsto para servir a pedreira Casal Farto n.º3 inclui os caminhos de expedição 
para fora da exploração e os caminhos internos de acesso às frentes de desmonte e à zona das 
instalações sociais e de apoio (Desenho 4). Deste modo, o acesso para expedição de produtos assenta 
na rede viária já existente. 

Os acessos às frentes de desmonte serão determinados em função do avanço e das condições locais 
existentes, sendo construídos nos patamares entre bancadas mas sempre com ligação às rampas 
principais. Esses acessos terão largura adequada ao tipo de circulação, no mínimo 5 m, sendo que as 
rampas a criar de acesso ao interior da corta terão no máximo 8º de inclinação. 

Os acessos existentes e a criar na pedreira serão alvo de uma manutenção sistemática, de forma a 
reduzir os custos de transporte e de manutenção dos equipamentos, bem como a minimizar os impactes 
associados à circulação de veículos e máquinas. 
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3.2.1.4.  Equipamentos 

Esta pedreira possuirá um conjunto de equipamentos adequados ao tipo de exploração em causa e 
suficientes para assegurar o bom funcionamento da pedreira (Quadro II.6). 

Quadro II.6 - Equipamentos móveis em operação na pedreira Casal Farto n.º 3. 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Pá carregadora  3 

Escavadora giratória 3 

Retroescavadora 1 

Dumper 2 

Perfuradora (wagon-drill)* 1 

Torres perfuradoras 3 

Mini Pá 2 

Tomba Talhadas 1 

Máquina de fio diamantado 4 

Roçadora de bancada (serrote)* 2 

Britadeira móvel 1 

Martelo pneumático 1 

Compressor 2 

Gerador 1 

Báscula 1 

 

Além dos equipamentos enumerados existirão na pedreira ferramentas mecânicas diversas que serão 
utilizadas para operações específicas em determinados momentos. É de referir que, ao longo da vida da 
exploração, os equipamentos serão substituídos, à medida que se tornarem obsoletos, com naturais 
melhorias para as condições de trabalho e para o ambiente. 

3.2.1.5.  Recursos humanos 

Os recursos humanos a afetar a esta pedreira englobam um total de 24 trabalhadores, com formação 
específica nas respetivas áreas de atuação. Os funcionários da pedreira e as respetivas categorias 
profissionais estão descritos no Quadro II.7. 
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Quadro II.7 − Funcionários da pedreira Casal Farto n.º 3. 

CATEGORIAS NÚMERO 

Responsável técnico (*) 1 

Dirigente 1 

Administrativos  3 

Comerciais 2 

Técnicos Superiores 4 

Operários da pedreira 13 

TOTAL 24 

(*) Não se encontra a tempo inteiro na pedreira e não pertence ao quadro de pessoal da empresa. 

O pessoal afeto à pedreira labora num só turno, das 8:00 horas às 17:30 horas, trabalhando 5 dias por 
semana, 12 meses por ano, devendo estar salvaguardados os períodos de férias para todos os 
trabalhadores, nos termos e legislação em vigor. Sempre que se verifique necessário será utilizado o 
sábado para complementar picos de trabalho. 

A exploração da pedreira é ainda, apoiada por um conjunto de consultores técnicos, que têm como 
objetivo garantir um acompanhamento adequado dos trabalhos a vários níveis, contribuindo para a 
otimização dos processos de exploração, para o cumprimento do Plano de Pedreira e para a garantia de 
condições de segurança nos desmontes. 

3.2.1.6.  Instalações auxiliares 

As instalações sociais são constituídas por sanitários, balneários e vestiários, uma sala de refeições e 
um local para prestar os primeiros socorros. 

Nos vestiários existem cacifos individuais para os trabalhadores guardarem os seus bens pessoais e 
roupas. As condições de manutenção e limpeza destas instalações serão asseguradas regularmente, 
garantindo-se assim a sua higienização. O local para prestação dos primeiros socorros funciona nos 
vestiários. 

As instalações auxiliares ou de apoio são constituídas por um escritório, um contentor destinado a 
ferramentaria, dois depósitos de combustível, uma báscula, dois depósitos de água, dois compressores 
e três depósitos de ar comprimido. Existe ainda um parque de estacionamento automóvel devidamente 
delimitado e sinalizado, para trabalhadores e visitantes. 

Como instalação de beneficiação a FILSTONE possui uma unidade de britagem que será alvo de 
licenciamento próprio. 

3.2.1.7.  Sistemas de abastecimento e escoamento 

DRENAGEM E ESGOTOS 

A drenagem das águas pluviais mesmo na época de maior intensidade e quantidade de precipitação, 
ocorre naturalmente através das fendas e fraturas, escoando-se e infiltrando-se no substrato calcário. 
Desta forma a percolação superficial prevista é reduzida.  

Apesar disso, serão criadas valas de drenagem periféricas na envolvente da corta, para desvio das 
águas pluviais superficiais, promovendo a sua infiltração lateral e escoamento para o sistema de 
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drenagem natural. Para construção das valas de drenagem periféricas não se prevê a intervenção de 
terreno virgem, sendo esta criada a céu aberto, ao longo de todo o perímetro da corta, com 50 cm de 
largura e 50 cm de profundidade. 

No caso de ocorrer acumulação pontual de água na zona mais profunda da pedreira, situação pouco 
provável dada a experiência existente, está prevista a sua bombagem e respetivo encaminhamento para 
o sistema de drenagem natural. 

Relativamente aos esgotos domésticos, existe uma fossa estanque, devidamente dimensionada para os 
trabalhadores que utilizam as instalações de higiene diariamente. 

Em termos qualitativos esses efluentes apresentarão as características físico-químicas normais de um 
efluente doméstico fracamente carregado. A limpeza da fossa é efetuada pelos serviços municipais ou 
outra entidade autorizada. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA 

A água necessária para a atividade de extração da pedreira é adquirida a terceiros (captações de água 
devidamente licenciadas) sendo abastecida através de autotanques que irão abastecer os depósitos 
instalados na pedreira, com uma capacidade total de 70m3. Prevê-se um consumo mensal da ordem dos 
310 m3. 

O consumo de água para a extração dos blocos de rocha ornamental prende-se com os equipamentos 
de corte e serragem dos blocos durante o desmonte e na operação de esquartejamento (utilização do 
monofio). Esses equipamentos têm de ser permanentemente arrefecidos com recurso a água, a qual é 
abastecida pelos depósitos instalados na pedreira.  

Na operação de desmonte, sendo este corte feito com a rocha in situ, as águas após passarem pelos 
equipamentos são arrastadas para o fundo da corta, onde são acumuladas numa bacia efetuada na 
rocha, após o que são reintegradas no sistema de arrefecimento dos equipamentos, funcionando por 
isso como um circuito fechado a fim de maximizar a poupança de água integrada no sistema. 

A água para uso doméstico (sanitários) é adquirida a uma empresa que comercializa água, sendo esta 
sujeita a análises periodicamente, sendo que a água para consumo humano será adquirida engarrafada. 
O consumo médio mensal previsto de água para fins domésticos ronda os 10 m3. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA 

O sistema de abastecimento de energia elétrica é assegurado por um posto de transformação, com uma 
potência de 500 kVA que alimenta as instalações sociais e de apoio. Existe ainda um gerador na 
pedreira que é utilizado pontualmente e em caso de falha de energia. 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 

O combustível utilizado nos equipamentos móveis e geradores é o gasóleo. O abastecimento do 
gasóleo é realizado através dos depósitos instalados na pedreira ou através de tanque móvel, 
abastecido nos depósitos, que se desloca às frentes de pedreira para o respetivo abastecimento em 
cumprimento das melhores práticas ambientais, com o objetivo de evitar derrames acidentais.  
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As zonas de abastecimento de combustível deverão ser impermeabilizadas e dotadas de um sistema de 
recolha de águas residuais para um separador de hidrocarbonetos ou, no caso dos autotanques, deverá 
ser colocado um tabuleiro metálico no solo imediatamente por baixo do ponto de abastecimento, 
prevenindo um derrame inadvertido de gasóleo. 

O abastecimento de gasóleo e a manutenção dos depósitos é realizado pelos respetivos fornecedores. 

AR COMPRIMIDO 

Os equipamentos pneumáticos (martelos e perfuradora) funcionarão através de um sistema de ar 
comprimido instalado na pedreira. O ar comprimido será armazenado em 3 depósitos com uma 
capacidade total de cerca de 7 000 l, sendo produzidos a partir de dois compressores existentes na 
pedreira. 

3.2.1.8.  Gestão de resíduos 

A atividade de extração de calcário ornamental na pedreira Casal Farto n.º 3 irá originar a produção de 
resíduos mineiros e resíduos não mineiros no decurso das diferentes fases da sua exploração. A 
quantidade expetável desses resíduos bem como o seu armazenamento e destino final são descritos 
seguidamente, em função das diferentes fases da exploração da pedreira. 

A experiência acumulada na atividade de extração de calcário ornamental pela empresa, permite um 
conhecimento suficiente da quantidade expectável de resíduos mineiros. Assim, estima-se uma média 
de cerca de 65% de rejeitados da exploração (aproximadamente 1 948.486 m3), essencialmente 
constituídos por blocos de rocha, pedras e algumas terras assumindo os códigos LER1 apresentados no 
Quadro II.8. 

Quadro II.8  – Resíduos mineiros gerados pela atividade da pedreira. 

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER DESTINO 

Resíduos da extração de minérios não metálicos 01 01 02 Envio para o exterior para a 
produção de agregados 

(subproduto) e recuperação 
paisagística da pedreira 

Resíduos de corte e serragem de pedra 01 04 13 

 

O material produzido nas pedreiras sem aptidão ornamental será valorizado como subproduto para 
outras indústrias (cerca de 95 %), sendo os restantes 5% enquadrado no processo de recuperação 
paisagística, mais concretamente na modelação das áreas exploradas. 

Os resíduos não mineiros produzidos na pedreira, resultantes da normal atividade industrial, podem ser 
caraterizados de acordo com o Quadro II.9 

                                                                        
1 Lista Europeia de Resíduos constante da portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
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Quadro II.9 – Resíduos não mineiros gerados pela atividade da pedreira. 

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER DESTINO 

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 20 01 08 

Serviços municipais ou operador 
de resíduos licenciado 

Lamas de fossas sépticas 20 03 04 

Metais ferrosos (sucatas) 16 01 17 

 

Na área da pedreira não serão armazenados resíduos resultantes das manutenções dos equipamentos, 
uma que essas manutenções serão realizadas por empresas especializadas, fora da área a licenciar. 

Os resíduos domésticos serão colocados em recipientes próprios existentes na sala de refeições e nos 
sanitários e levados ao fim do dia para os contentores dos serviços municipalizados. 

Para as frações selecionáveis (embalagens, cartão e vidro) será colocado um ecoponto junto à sala de 
refeições. Cada recipiente será regularmente esvaziado para os ecopontos municipais. 

3.2.2. Plano de Deposição 

3.2.2.1.  Conceção e justificação 

Em função da quantidade de estéreis produzida ao longo da exploração da massa mineral, o Plano de 
Deposição tem como principal função promover a gestão destes materiais, compatibilizando as tarefas 
de deposição com as atividades de lavra e de recuperação paisagística, de modo a promover, 
gradualmente, o enquadramento paisagístico, ambiental e de segurança da área intervencionada.  

O Plano de Deposição deverá, ao nível estratégico, garantir o enquadramento em termos paisagísticos, 
ambientais e de segurança da área intervencionada pela exploração. 

Este Plano de Deposição, juntamente com o Plano de Lavra e o Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística que lhe estão associados, irá permitir: 

• Uma gestão racional do recurso mineral e de afetação de áreas, com a criação de tipologias 
de ocupação bem definidas, que evoluirão em sintonia com o Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística; 

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

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

A abordagem metodológica deste Plano de Deposição enquadra-se no Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de 
fevereiro, o qual se aplica à gestão dos resíduos resultantes da prospeção, extração, tratamento, 
transformação e armazenagem de recursos minerais, bem como da exploração das pedreiras, 
designados como resíduos de extração. 

O Plano de Deposição terá como principal função promover a gestão desses resíduos, compatibilizando 
as tarefas de deposição com as atividades de lavra e de recuperação paisagística. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3 
 

 

 
E.152832.03.02.aa DESCRIÇÃO DO PROJETO II.19 

 

Conforme referido, os resíduos de extração a produzir na exploração da pedreira serão valorizados na 
recuperação paisagística (5% dos estéreis gerados) ou aplicados como matéria-prima noutras indústrias 
(produção de agregados) (95% dos estéreis gerados). Quanto à valorização dos resíduos de extração, 
verifica-se que já é prática corrente a utilização de parte dos resíduos como matéria-prima para outras 
indústrias, nomeadamente, a produção de agregados. Neste caso concreto, a gestão dos resíduos de 
extração não se encontra contemplada neste capítulo mas no capitulo 3 uma vez que nesse caso se 
trata de um subproduto da atividade principal que são as rochas ornamentais. 

Os resíduos enquadrados neste Plano de Deposição (5% dos estéreis gerados) serão aplicados nos 
vazios de escavação da pedreira, pelo que a sua gestão se enquadra no disposto no artigo 40.º do 
Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro. 

Uma vez que os resíduos de extração da pedreira irão integrar a recuperação paisagística da pedreira 
(reabilitação e modelação topográfica), isto é serão introduzidos na área de escavação após a 
exploração, estes estão sujeitos ao disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de 
fevereiro, nomeadamente, importa: 

• garantir a estabilidade dos resíduos de extração, nos termos do disposto na alínea d) do n.º1 
do artigo 12.º. com as necessárias adaptações; 

• evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, nos termos do 
disposto no artigo 11.º, com as necessárias adaptações; 

• garantir a monitorização dos resíduos de extração e dos vazios de escavação, nos termos dos 
n.º 3 a 5 do artigo 13.º, com as necessárias adaptações. 

3.2.2.2.  Caracterização dos materiais de aterro 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, são considerados resíduos inertes 
“o resíduo que, nos termos dos disposto no Anexo I do presente decreto-lei, do qual faz parte 
integrante, reúne as seguintes características: i) Não é suscetível de sofrer transformações físicas, 
químicas ou biológicas importantes; ii) Não é solúvel nem inflamável, nem tem qualquer outro tipo de 
reação física ou química; iii) Não é biodegradável; iv) Não afeta negativamente outras substâncias com 
as quais entre em contacto de forma suscetível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a 
saúde humana; v) Possui lixiviabilidade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado 
insignificante; vi) Não põe em perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas”.  

Os resíduos de extração apresentam-se na forma sólida, com características físicas variáveis, tanto em 
dimensões granulométricas como em formatos. São constituídos por materiais essencialmente 
carbonatados, equivalentes à rocha ornamental, de natureza carbonatada e alumino-silicatada no caso 
dos materiais resultantes da carsificação do calcário, ou por terras vegetais. 

  



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3  
 

 
II.20 DESCRIÇÃO DO PROJETO E.152832.03.02.aa 

 

Apesar de possuírem alguma variabilidade, os resíduos de extração podem ser considerados em três 
categorias com base nas suas características físicas1: 

• Solos e rochas: correspondem às terras vegetais, materiais resultantes da carsificação dos 
calcários e rochas margo-calcárias e calco-dolomíticas sem aptidão ornamental; 

• Blocos de pedra: correspondem a rochas naturais de natureza calcária equivalente à da 
rocha ornamental e que resultam do esquartejamento e esquadriamento das talhadas, nas 
pedreiras de blocos, ou do corte da pedra, nas pedreiras de laje. Correspondem, também, a 
pedras de dimensões variáveis dos calcários sem aptidão ornamental e que são produzidos 
em grandes quantidades nas frentes de desmonte; 

• Lamas: correspondem às lamas do corte e serragem de pedra e apresentam-se na forma 
líquida. Correspondem a uma mistura de água com partículas finas, resultante do processo de 
corte da rocha ornamental. 

Os resíduos que serão depositados no aterro são caracterizados como inertes e apresentam os códigos 
constantes no Quadro II.10. 

Quadro II.10 - Designação dos resíduos a colocar no aterro. 

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER 

Resíduos da extração de minérios não metálicos 01 01 02 

Resíduos de corte de pedra 01 04 13 

Lamas e outros resíduos de perfuração contendo água doce 01 05 04 

 

É de referir que todos os materiais utilizados na modelação da área da pedreira são endógenos, ou 
seja, são unicamente provenientes das atividades extrativas da própria exploração. Esses materiais 
podem ser caracterizados como blocos de rocha irregulares, pedras e algumas terras. 

3.2.2.3.  Planeamento das atividades de recolha 

TERRAS VEGETAIS 

A remoção das terras vegetais é imediatamente posterior à desmatação da área de escavação, tendo 
por objetivo a recuperação e preservação da camada orgânica de solo de boa qualidade, existente na 
área a escavar, para aplicação futura nos trabalhos de recuperação paisagística. 

A área da pedreira denota níveis de terra viva com cerca de 5 cm de espessura média. Deste modo, 
estima-se que existam cerca de 750 m3 de terra vegetal (cerca de 862,5 m3 após empolamento – 
coeficiente de empolamento de ±1,15).  

                                                                        
1 De referir que não existe enquadramento legal para a atribuição destas categorias, pois trata-se apenas de uma 
análise física dos resíduos, com caráter subjetivo. 
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A decapagem (remoção da terra vegetal) será efetuada com recurso a pá carregadora, funcionando com 
o balde em posição rasante ao solo (Figura II.6). Esta atividade antecede a extração da massa mineral 
propriamente dita, permitindo, simultaneamente, colocar a descoberto o recurso mineral. 

A terra vegetal recolhida será armazenada em pargas, na zona de defesa, na zona Oeste da área a 
licenciar. De referir que as terras vegetais armazenadas serão gradualmente aplicadas na recuperação 
paisagística, à medida que a modelação do aterro seja concluída em cada fase. 

 

Figura II.6  – Técnica de remoção da terra vegetal. 

ESTÉREIS 

Atendendo ao rendimento de exploração, na ordem dos 35%, os estéreis a gerar durante a exploração 
serão na ordem dos 1 948 486 m3 (cerca de 2 435 607,5 m3 após empolamento – coeficiente de 
empolamento de 1,25), obtido no final das atividades de escavação. 

De referir que os estéreis gerados provêm diretamente das frentes de desmonte e das operações de 
transformação primária (esquadriamento). 

As escombreiras existentes correspondem a cerca de 42 000m3, sendo encaminhas para o exterior à 
medida que a lavra for avançando, uma vez que se encontram sobre calcário com interesse ornamental. 

GESTÃO DOS DEPÓSITOS TEMPORÁRIOS 

A estratégia de exploração proposta para esta pedreira procura compatibilizar a exploração do recurso 
mineral com a salvaguarda do meio envolvente. 

Atualmente existem dois depósitos temporário de estéreis à superfície, na área definida no projeto como 
área de escavação, os quais serão removidos gradualmente à medida que a escavação for sendo 
concluída a Sul e a Oeste. Outros depósitos temporários serão criados à superfície, na área definida 
como área de escavação, e no interior da corta junto aos taludes em recuperação.  

Durante a fase de decapagem, serão formados depósitos temporários de terras vegetais, os quais serão 
posteriormente remobilizados para uma distância de cerca de 2 m da área de escavação, junto ao limite 
Oeste. Estas terras vegetais serão, posteriormente, aplicadas sobre o aterro modelado, durante as 
atividades de recuperação paisagística. 
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3.2.2.4.  Depósito definitivo 

DEPÓSITO 

O preenchimento dos vazios de escavação será efetuado com a conclusão da lavra, uma vez que a 
escavação se efetua em profundidade não sendo possível a sua reabilitação antes de atingida a corta 
base. De referir que, após a deposição definitiva dos resíduos de extração, será espalhada a terra viva 
resultante da decapagem, de forma a permitir a fixação da vegetação proposta. 

A estratégia de exploração proposta para esta pedreira procura compatibilizar a exploração do recurso 
mineral com a salvaguarda do meio envolvente. 

CONSTRUÇÃO E GEOTECNIA 

Para o preenchimento dos vazios de escavação devem ser tomadas algumas medidas de estabilidade 
geotécnica antes de se proceder a deposição de resíduos inertes. Assim, o primeiro patamar da corta 
da pedreira deverá uma bancada não superior a 10 m de altura, seguida de um patamar não inferior a 
3 m, com colocação de material granular no tardoz, com ângulo não superior a 26º. Nos limites entre a 
corta e os terrenos contíguos, sempre que existam desníveis acentuados, deverá ser construída uma 
barreira de material granular (terra), com cerca de 1,5 m de altura. 

Esta geometria é especialmente apropriada para garantir a segurança durante a construção do aterro, 
uma vez que impede as quedas abruptas para o interior da corta. A barreira de segurança no limite da 
corta, destina-se a impedir a queda inadvertida de pessoas e equipamentos para o interior das 
cavidades, em especial durante a fase de deposição de resíduos para aterro. 

Durante a fase de construção do aterro e à medida que forem sendo depositados os materiais serão 
realizadas (Figura II.7), tanto quanto possível, operações de compactação com recurso à passagem de 
máquinas e de camiões, de modo a incrementar o fator de segurança quanto a eventuais 
escorregamentos de terras e a minimizar efeitos de assentamentos indesejáveis. A compactação dos 
materiais de enchimento, por analogia com materiais semelhantes, deverá atingir uma taxa de entre 
0,90 e 0,95, ou seja, cada metro cúbico de material solto deverá ocupar um volume entre 0,90 m3 e 
0,95 m3 após compactação. 

Para a construção deste aterro serão utilizados os equipamentos de extração, permitindo reduzir os 
tempos de ociosidade que geralmente se verificam neste tipo de pedreiras. 

Em termos de ângulo máximo dos taludes do aterro, e atendendo ao tipo de material e às condições 
específicas de deposição, não serão ultrapassados os 26º (cerca de 1 para 2, V/H). 

 

Figura II.7 - Perfil esquemático da deposição dos resíduos de extração. 
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ENCERRAMENTO 

O encerramento da deposição dos resíduos de extração desta pedreira não carece de cuidados 
especiais, uma vez que o método construtivo e a inclinação máxima prevista para a modelação do 
terreno (cerca de 26º), inferior ao ângulo de repouso natural dos materiais, oferecem boas condições de 
estabilidade e segurança (Desenhos 5 e 8). 

SISTEMAS DE DRENAGEM 

As águas pluviais são drenadas naturalmente, por gravidade, através de valas de drenagem escavadas, 
conduzindo-as para a rede de drenagem natural. As águas que se acumulam no fundo da corta serão 
bombeadas por bombas móveis e encaminhadas para o sistema de drenagem natural. 

Tratando-se de águas pluviais, não deverá existir motivo para qualquer tipo de tratamento, no entanto, e 
sempre que se verificar a presença de teores elevados de partículas sólidas nas mesmas, serão 
implementados sistemas de decantação. Na situação final, após a cessação de todas as atividades, e 
perante a desativação da pedreira, é expectável que as águas se infiltrem no maciço atendendo às 
características de permeabilidade dos materiais de aterro (blocos de rocha e terras). Assim, não será 
necessário o dimensionamento de sistemas de drenagem para além de valas periféricas à corta e 
paralelas a acessos. 

ACESSOS 

Os acessos destinados às tarefas de deposição serão os mesmos das atividades de extração. De facto 
os acessos executados para a extração servem de forma competente as atividades de deposição. 

Relativamente aos acessos finais, a serem utilizados na fase pós-exploração, será utilizada a via 
principal de acesso à corta, seguindo-se pelas rampas finais, para aceder ao seu interior. 

3.2.2.5.  Manutenção e Monitorização  

O facto dos resíduos envolvidos serem de natureza inerte, aligeira as atividades de manutenção e 
monitorização do aterro. 

Assim, preconiza-se a realização de atividades de manutenção enquadradas nas restantes atividades 
da pedreira, tanto na fase de laboração como de pós-desativação, com especial enfoque para as 
medidas de segurança (vedações e sinalização). Na fase de execução deverão ser atendidos os 
possíveis imprevistos de obra, através de acompanhamento periódico, por parte do Responsável 
Técnico da pedreira ou de técnicos especializados.  

De acordo com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro a FILSTONE propõe a 
manutenção, monitorização e controlo da área da pedreira durante um período de 2 anos, de forma a 
garantir as adequadas condições de segurança e enquadramento ambiental, definidas neste Plano de 
Pedreira, e, caso se venha a considerar necessário, à implementação de medidas corretivas. 

3.2.3. Plano de Segurança e Saúde 

Na elaboração do Plano de Segurança e Saúde (PSS) foram respeitadas as determinações do 
Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio, relativo ao Regulamento Geral de Segurança e Higiene no 
Trabalho nas Minas e Pedreiras, bem como as exigências das Leis n.º 7/2009, de 12 de fevereiro e 
n.º 102/2009, de 10 de setembro. 
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Foi também, tido em consideração o Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de novembro, que estabelece as 
prescrições mínimas de saúde e segurança a aplicar nas indústrias extrativas a céu aberto e 
subterrâneas e a Portaria n.º 198/96, de 4 de junho que estabelece as prescrições mínimas de 
segurança e saúde nos locais de trabalho e postos de trabalho. Foi ainda atendida a principal 
regulamentação e normalização vigente aplicável a pedreiras. 

O PSS é um documento dinâmico que deve ser objeto de revisão periódica, sempre que o seu conteúdo 
se verifique desajustado à luz da legislação vigente, da política da empresa, da realidade da pedreira, 
do trabalho, dos equipamentos, dos trabalhadores e das instalações, ou de qualquer outra situação que 
interfira diretamente com a segurança e saúde e comprometa a sua aplicação prática. 

Tendo em conta a relevância que os acidentes de trabalho e doenças profissionais têm nos aspetos 
mais importantes da vida dos seus colaboradores e famílias, e mesmo da própria Empresa, a FILSTONE 
tudo fará, no que estiver ao seu alcance, no sentido de compatibilizar os princípios da proteção das 
pessoas e bens com a competitividade da sua atividade industrial. 

De referir que o PSS foi elaborado especificamente para a pedreira Casal Farto n.º 3 e para os 
trabalhos de extração de calcário ornamental, englobando os seus meios humanos e materiais e os 
espaços físicos da área da propriedade, em função do Plano de Lavra previsto. 

3.2.4. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

3.2.4.1.  Introdução 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) diz respeito às atividades a implementar na 
pedreira Casal Farto n.º 3 de forma a garantir que, após o seu encerramento, toda a área 
intervencionada pela atividade extrativa se encontre devidamente integrada na paisagem envolvente. 
Com a implementação do PARP pretende-se minimizar as consequências decorrentes da laboração e 
encerramento desta pedreira. 

Além disso, é necessário não só procurar que a intervenção conduza a uma menor degradação do 
sistema natural, mas também providenciar a sua evolução e estabilização, através da escolha de 
soluções que restabeleçam o equilíbrio da paisagem intervencionada. 

3.2.4.2.  Objetivos gerais do plano 

A intervenção preconizada neste PARP foi concebida de forma a garantir a recuperação de toda a área 
intervencionada na paisagem envolvente e tem como principais objetivos os seguintes parâmetros: 

• Atenuar a emissão de poeiras e ruído para a envolvente; 

• Minimizar a curto prazo o impacte visual e paisagístico associado à exploração da pedreira e 
respetivas infraestruturas associadas para os principais recetores visuais sensíveis na 
envolvente; 

• A restituição do coberto vegetal nas áreas intervencionadas de modo a permitir a sua 
integração na paisagem envolvente; 

• Assegurar o baixo custo de manutenção da vegetação estabelecida, garantindo, desta forma, 
a permanência de uma paisagem equilibrada; 

• A condução, em tempo útil, do sistema resultante da recuperação a um novo equilíbrio. 
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O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) tem assim por objetivo primordial promover a 
recuperação e integração paisagística da pedreira Casal Farto n.º 3, que será implementado de forma 
organizada e planeada durante a vida útil da pedreira. 

Esses objetivos serão atingidos pela utilização de espécies locais, cujos critérios de seleção se 
conjugaram de modo a conciliar aspetos funcionais, ecológicos e a respetiva integração paisagística. A 
solução desenvolve-se essencialmente no sentido de recuperar a área da pedreira, atenuar a 
artificialidade associada às suas atividades de encerramento e melhorar o seu aspeto estético e 
ecológico, permitindo a sua compatibilização com os usos potenciais da área, tendo em conta o definido 
nos planos de ordenamento do território para a região. 

3.2.4.3.  Filosofia de Intervenção  

A recuperação proposta recorre ao aterro e modelação na base da corta com uma camada de aterro 
mínima de 1 metro de espessura e o encosto de terras no tardoz dos taludes de escavação. Para tal, 
serão utilizados os estéreis a produzir na pedreira, posteriormente revestidos com uma camada de terra 
vegetal, sobre a qual serão efetuadas as sementeiras e plantações propostas 

Pretende-se que a filosofia de conceção do projeto de recuperação se adapte às aptidões desses solos 
para um determinado uso considerando as condições edafoclimáticas do local, tendo como objetivo a 
criação de uma paisagem equilibrada e atrativa, salvaguardando os recursos naturais e o património 
natural, fomentando o desenvolvimento da flora e da fauna local e respeitando a integridade do lugar. 

Nesse sentido, a filosofia inerente à recuperação da pedreira consiste no enchimento mínimo da área de 
intervenção através da colocação de uma camada de material estéril remanescente da exploração ao 
longo dos vazios da escavação, criando condições para a instalação de um revestimento vegetal 
através de plantações e sementeiras, facilitando assim o processo de drenagem e ao mesmo tempo, 
mitigando os riscos de ocorrência de fenómenos erosivos.  

Relativamente à restante estrutura verde, os critérios de seleção foram funcionais, ecológicos e de 
integração paisagística e, também, técnicos e económicos. Nesse sentido, deu-se preferência às 
espécies vegetais autóctones ou tradicionais da paisagem regional cuja aquisição seja facilitada pelo 
facto de ser habitualmente propagada e comercializada por viveiristas permitindo, à partida, uma maior 
taxa de sucesso da vegetação instalada. 

A estrutura verde proposta, constituída por árvores, arbustos e herbáceas, irá, sobretudo, garantir a 
estabilização das zonas verdes criadas. É ainda de salientar que os diferentes estratos vegetais atuarão 
de um modo escalonado ao longo do tempo: as espécies herbáceas serão as pioneiras, sendo 
fundamentais no revestimento imediato do solo; as arbustivas desenvolvem-se depois contribuindo para 
a ligação das camadas de solo até 1 m de profundidade e para o aumento do teor de matéria orgânica; 
e, por último, as árvores serão responsáveis pela coesão das terras e pela eliminação de grandes 
quantidades de água subterrânea. 

No cumprimento desses objetivos procurou-se ainda compatibilizar os usos potenciais da área, tendo 
em consideração os instrumentos de planeamento e ordenamento do território em vigor para a área de 
estudo, que vocacionam essa área para industria extrativa, e o seu uso futuro, no caso, o uso silvícola  

Desse modo, a estratégia de recuperação preconizada é a recuperação/reabilitação contemplando a 
recuperação ambiental e paisagística de todas as áreas afetadas pela exploração da pedreira, 
aproveitando os patamares criados para o estabelecimento de um olival de sequeiro tradicional através 
da plantação de oliveiras em compasso largo (5 x 5 m).  
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Trata-se de um sistema secular de produção olivícola bastante frequente em Portugal e, 
particularmente, na região onde se insere o projeto, demorando em média cerca de 15 a 20 anos a 
produzir (Desenho 6).  

A presente solução de recuperação e integração paisagística é também potencialmente eficaz e 
sustentável, sobretudo em espaços rústicos como o verificado no presente projeto, uma vez que, 
permite a redução dos custos de gestão/manutenção e a sua evolução e consolidação, a médio prazo 
(entre 10 a 25 anos), para um conjunto formalmente estável, atrativo, com elevada qualidade estética e 
biodiversidade significativa sem, no entanto, afetar o equilíbrio global do projeto e a integração com a 
paisagem envolvente. 

No Desenho 7 é possível verificar a tipologia de recuperação paisagística proposta, demonstrando a 
intervenção em termos de aterro e modelação a efetuar nas áreas de taludes/patamares e na base das 
cortas, bem como a estrutura vegetal proposta. 

3.2.4.4.  Atividades de recuperação 

O PARP irá obedecer aos ditames estabelecidos para a lavra e a sua aplicação será efetuada de acordo 
com o cronograma apresentado no Capítulo II 3.3.  

Assim, a recuperação paisagística será efetuada logo que estejam finalizadas as atividades de 
escavação em cada local, permitindo, desse modo, reduzir a área total intervencionada e mitigar a 
magnitude do impacte na paisagem local. 

Deste modo, as atividades de recuperação paisagística decorrerão durante a vida útil da pedreira 
sempre que, em determinadas zonas da pedreira, seja atingida a configuração de escavação. Ao fim 
dos 44 anos e assim que seja atingida a configuração final de escavação proposta, será concluída, 
durante um ano, a recuperação da pedreira, a que se seguem 2 anos de atividades de manutenção e 
conservação. 

3.2.4.5.  Modelação e Drenagem 

3.2.4.5.1 Aterro 

As ações concretas de recuperação paisagística na área de projeto iniciam-se com o aterro e 
modelação topográfica, com recurso à utilização dos estéreis produzidos pela pedreira, os quais serão 
colocados na base da corta (com um mínimo de 1 metro de espessura), ao longo dos tardozes dos 
taludes de escavação (com uma inclinação nunca superior à equivalente ao declive do talude natural, 
neste caso, cerca de 28º) melhorando a sua integração estética e morfológica com a envolvente 
(Desenho 5 e 8). 

A modelação proposta é alcançada mediante sucessivas operações de aterro com materiais estéreis, 
sobrepostas na camada mais superficial com terra vegetal de forma a possibilitar, posteriormente, a 
instalação de vegetação. Dessa forma, os estéreis resultantes da exploração serão colocados in situ, 
compactados em camadas de granulometria cada vez mais reduzida e posteriormente revestidos com 
as terras provenientes das decapagens do solo previamente armazenadas em pargas.  

Estima-se que os estéreis a produzir na pedreira serão suficientes para garantir a proposta de 
modelação apresentada, não sendo necessário recorrer a materiais exógenos. 
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3.2.4.5.2 Drenagem 

Um dos aspetos fundamentais na recuperação ambiental de pedreiras é assegurar o escoamento das 
águas pluviais, evitando que essas se acumulem no interior da corta. Assim, durante as várias fases de 
lavra serão instalados sistemas de drenagem das águas pluviais ao longo da bordadura da escavação, 
bem como eventuais sistemas de bombagem. Esses sistemas, constituídos por um conjunto de valas de 
drenagem, encaminharão as águas para a rede de drenagem natural. Dadas as caraterísticas de 
permeabilidade do maciço rochoso em causa e dos materiais de aterro, não são de prever problemas 
com as águas pluviais. 

Numa fase final da recuperação, será necessário salvaguardar uma correta drenagem superficial nas 
zonas verdes criadas e, simultaneamente, o favorecimento da infiltração, de forma a promover a 
instalação e o normal desenvolvimento da vegetação. Essa situação é, como referido anteriormente, 
acautelada pelo aterro e modelação ao longo dos vazios da escavação. 

3.2.4.5.3 Terra vegetal 

Após as operações de modelação geral do terreno, proceder-se-á a uma mobilização do solo, 
preferencialmente com cerca de 0,30 m de profundidade por ripagem ou lavoura, antes de se proceder à 
distribuição da terra vegetal. 

De modo a incrementar as condições de regeneração dos solos e aumentar a sua fertilidade, nas 
operações de aterro haverá o cuidado de separar as melhores terras para colocação nas camadas 
superiores da zona a modelar, onde sobrepostamente será espalhada a terra vegetal.  

A terra vegetal a utilizar será resultante da decapagem dos solos previamente ao início da lavra. Em 
média, considerando, a existência de uma camada com cerca de 0,05 m de espessura de terra vegetal 
no local prevê-se que se consiga um obter um volume de cerca de 750 m3 de terra vegetal (cerca de 
862,5 m3 após empolamento (coeficiente de empolamento de ±1,15).  

A terra vegetal, proveniente da decapagem das áreas intervencionadas pela lavra, são acondicionadas 
em pargas, em locais devidamente planeados e salvaguardados, tendo como objetivo o seu uso nas 
áreas sujeitas a recuperação, não sendo assim necessário adquirir terras vegetais de fora da pedreira 
de forma a cumprir a presente proposta de recuperação paisagística.  

A utilização da terra vegetal proveniente do próprio local constitui uma das medidas mais eficazes da 
recuperação uma vez que a mesma contém sementes da flora local fundamentais ao desenvolvimento 
da vegetação natural.  

Antes da sua utilização, a terra vegetal deverá ser desfeita cuidadosamente e limpa de pedras, raízes e 
ervas. A aplicação da terra vegetal será feita manual ou mecanicamente, devendo proceder-se de 
seguida a uma regularização e ligeira compactação. A colocação de terra vegetal será executada de 
forma a garantir a estabilidade da camada mas evitando que a superfície permaneça demasiadamente 
lisa.  

Depois de convenientemente preparada e fertilizada, esta terra vegetal será espalhada sobre as áreas a 
recuperar, em camadas uniformes, acabadas sem grande esmero e de preferência antes do outono, 
para que a sua aderência ao solo-base se faça nas melhores condições. 

Atendendo à composição do substrato resultante (rocha a descoberto, estéreis e terras) considerou-se 
que, para garantir as adequadas condições ao desenvolvimento do coberto vegetal proposto, as terras 
vegetais de melhor qualidade serão utilizadas no preenchimento das covas das plantações e 
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espalhadas com uma espessura mínima de 0,05 m nas áreas destinadas a sementeiras, sob uma 
camada de aterro com terras de menor granulometria e sem materiais grosseiros de pedras e rochas, as 
quais deverão ser previamente selecionadas e separadas dos estéreis resultantes da escavação.  

3.2.4.6.  Revestimento vegetal 

Concluídas as operações de preparação do terreno, proceder-se-á de imediato às plantações e 
sementeiras, de forma obter a integração da área na paisagem envolvente. As medidas de recuperação 
vegetal propostas assentam, essencialmente, na reconstituição, o mais rapidamente possível, do 
coberto vegetal, recorrendo-se à utilização de sementeiras, pelo método de hidrossementeira, e 
plantações (Desenho 8). 

As sementeiras a efetuar serão, predominantemente, de arbustos e herbáceas e têm o intuito de 
assegurar a estabilidade dos taludes. Ocasionalmente, propõem-se misturas de herbáceas, que visam 
recriar os arrelvados perenes naturais desta região, fomentando a criação de condições propícias ao 
desenvolvimento do substrato arbustivo. Serão utilizadas, essencialmente, espécies associadas à flora 
local ou espécies adaptadas ao local com as necessárias características de robustez e fácil fixação. 
Assim, os taludes criados, após aterro final, serão alvo de plantação de oliveiras em área sujeita a 
hidrossementeira com mistura de herbáceas ou herbáceo-arbustiva.  

3.2.5. Desativação 

3.2.5.1.  Considerações gerais 

As intervenções previstas no âmbito da desativação da pedreira visam a preparação da área para a sua 
devolução em condições de permitir o uso futuro definido no Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística, nas adequadas condições de segurança e enquadramento com o meio envolvente. 

As instalações sociais e de higiene compostas por contentores móveis e os depósitos de água e de ar 
comprimido serão remobilizadas  

Os equipamentos móveis e fixos da pedreira serão transportados para fora da pedreira e a fossa 
estanque será removida, sendo o local devidamente saneado. 

3.2.5.2.  Resíduos 

Quando concluídos todos os trabalhos de desmonte e modelação será efetuada uma vistoria de modo a 
garantir que todos os resíduos existentes na pedreira foram totalmente expedidos para os locais 
adequados. Caso seja detetada a presença de algum resíduo dentro da área licenciada serão tomadas 
de imediato todas as medidas necessárias para o remover. Os potenciais resíduos sobre os quais 
incidirá a vistoria na fase de desativação são os que se apresentam no Quadro II.11 e que resultam da 
normal atividade industrial. 
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Quadro II.11 – Desmantelamento das instalações de apoio e anexos. 

INSTALAÇÕES INTERVENÇÃO DESTINO 

Instalações sociais e de apoio 

Remoção e transporte 
Remobilização para outro 

estabelecimento da empresa ou 
venda 

Fossa estanque 

Equipamentos 

Depósitos de água, depósito de 
combustível e ar comprimido 

 

3.3. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA 

De entre os critérios de avaliação da decisão económica, VAL (valor atual liquido), TIR (taxa interna de 
rentabilidade), IRP (índice de rentabilidade do projeto) e PRI (período de recuperação do investimento), 
optou-se pelo VAL por ser um critério universal gozando da propriedade de aditividade, sendo realista 
uma vez que leva em linha de conta o efeito temporal do dinheiro. Depende unicamente dos “cash-flow” 
provisionais do projeto e da oportunidade do capital, permitindo o reinvestimento dos “cash-flow” 
gerados à taxa de utilização. 

Esta avaliação foi considerada a preços correntes com uma inflação constante de 1 % ao longo de todo 
o projeto, influenciando os custos e proveitos provisionais durante toda a sua vida útil. 

O estudo de viabilidade económica da pedreira Casal Farto n.º 3 foi realizado com base na experiência 
adquirida, existindo uma boa perceção dos custos associados à atividade. Considerou-se que as 
receitas expetáveis estariam relacionadas com a comercialização de calcário ornamental explorado. 

Os custos da atividade da pedreira englobam custos fixos e custos variáveis. Os custos estimados 
consideram a aquisição e substituição de equipamentos, consumíveis, salários, rendas de leasing entre 
outros, bem como os custos relacionados com a implementação do projeto da pedreira de calcário 
ornamental e os gastos com as atividades de recuperação paisagística da pedreira. 

Foi estimado um custo variável de exploração para o calcário de 34 €/t. Foi estimado um custo fixo a 
rondar os 1 544 123 €/ano, incluindo salários e rendas de leasing. 

A necessidade de investimentos em ativo fixo efetuam-se nos primeiros 30 anos do projeto 
(equipamentos), num total de investimento de 7 269 604 € a amortizar durante o período de vida útil da 
pedreira. 

As reservas úteis existentes na pedreira permitem a exploração durante cerca de 44 anos, considerando 
uma produção média de 60 000 t/ano de calcário ornamental. 

O valor comercial médio adotado para os produtos vendidos na pedreira foi estimado em 88 €/t, 
considerando um crescimento anual nulo (acima da inflação) do preço de venda. 

Foi ainda realizada uma análise de sensibilidade do investimento a variações de custos ou de receitas, 
cujos resultados se apresentam nos quadros seguintes. 
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Quadro II.12 – Análise de sensibilidade à variação dos custos de exploração. 

PARÂMETROS 
VARIAÇÃO DOS CUSTOS DE EXPLORAÇÃO 

CENÁRIO BASE + 10 % - 10 % 

Custos  34 €/t 37,40 €/t 30,6 €/t 

Valor Atual Líquido 18 894 640 € 16 660 606 € 21 128 674 € 

 

Quadro II.13 – Análise de sensibilidade à variação das receitas de exploração. 

PARÂMETROS 
VARIAÇÃO DAS RECEITAS DE EXPLORAÇÃO 

CENÁRIO BASE + 10 % - 10 % 

Preço de venda 88 €/t 96.8 €/t 79.2 €/m3 

Valor Atual Líquido 18.894.640 € 24.645.591 € 13.143.689 € 

 

Pela análise dos valores obtidos é clara a viabilidade do empreendimento, bem como a capacidade da 
empresa para assumir os compromissos emergentes da licença de exploração. Da observação dos 
quadros anteriores verifica-se uma maior sensibilidade à variação nas receitas do que aos custos de 
exploração. 
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3.4. CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

De acordo com a solução de lavra e de recuperação proposta apresenta-se no Quadro II.14 a 
calendarização da articulação das várias atividades relacionadas com a exploração (Plano de Lavra), 
com a modelação (Plano de Deposição), com a recuperação paisagística (PARP) e com a desativação 
(Desativação). 

De acordo com o cronograma, pode constatar-se que todos os trabalhos interventivos na pedreira 
estarão concluídos ao fim de 45 anos, permanecendo a manutenção e conservação dos trabalhos de 
recuperação por mais 2 anos e o controlo do aterro, essencialmente do tipo inspetivo, durante mais 
2 anos. 

Quadro II.14 - Calendarização das várias atividades da pedreira. 

 
  

Tipo de atividade 

Anos 

1-10 10-20 20-30 30-44 45 46 47 

Lavra        

Recuperação        

Manutenção e 
Conservação 

   
 

  
 

Desativação        

Controlo do aterro         
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3.5. GESTÃO AMBIENTAL DO PROJETO 

A gestão ambiental da pedreira Casal Farto n.º 3 passa pela integração no Projeto de todas as medidas 
e ações preconizadas no âmbito do presente EIA, bem como a incorporação ao nível da sua exploração 
das regras de boas práticas ambientais. 

Assim, com a elaboração deste EIA foi possível antecipar os impactes ambientais associadas à 
exploração da pedreira, concretizar as medidas de minimização a implementar, de forma a integrá-las 
na fase de conceção do Projeto, e definir o Programa de Monitorização dos fatores ambientais 
considerados mais relevantes, nomeadamente geomorfologia, os recursos hídricos superficiais, a 
qualidade do ar, o ambiente sonoro e o património arqueológico 

Destaca-se que o Plano de Monitorização, descrito e sistematizado no Capítulo V deste estudo, 
permitirá avaliar a evolução dos impactes associados à exploração desta pedreira e detetar a existência 
de eventuais desvios, para que se possam reajustar as medidas de minimização preconizadas e, se 
necessário, propor novas formas de colmatar as afetações detetadas. 

Importa referir que, com a implementação deste plano de monitorização, será constituída uma base de 
dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais perante a atividade extrativa da FILSTONE 
gerando uma experiência notável num sector onde persiste uma tradição de fraco desempenho ao nível 
da preservação da qualidade ambiental. 

3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano de Pedreira apresentado permite um bom e racional aproveitamento do recurso mineral 
existente, promovendo a necessária proteção ambiental e a reabilitação da área. Deste projeto de 
exploração de calcário ornamental resultam as seguintes considerações finais que importam salientar: 

• Com a implementação deste Plano de Pedreira resultará um aproveitamento racional do 
recurso mineral; 

• Com a configuração de escavação definida e atendendo às medidas de segurança e de 
minimização de impactes ambientais previstas, será garantido um bom desempenho ambiental 
da exploração; 

• As atividades de monitorização ambiental previstas permitirão avaliar e controlar a eficácia das 
medidas implementadas; 

• O impacte positivo que decorre da manutenção de 24 postos de trabalho diretos, é magnificado 
pelo facto de esta pedreira garantir muitos outros indiretos. 

Atendendo à importância que este tipo de exploração assume no quadro regional, a exploração da 
pedreira Casal Farto n.º 3 contribui para o desenvolvimento da região com todos os benefícios 
económicos e sociais que daí podem advir. 

Estes benefícios são reforçados pelo facto da exploração, tal como está projetada, ser compatível com 
os interesses regionais e nacionais, respeitando os valores ambientais e contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável local. 
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1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

1.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se a análise e caracterização do estado atual do ambiente, em sentido lato, na 
área de influência do projeto de licenciamento da pedreira Casal Farto n.º 3. Esta análise tem por 
objetivo definir as condições do estado corrente do meio ambiente, suscetíveis de serem influenciadas 
pela implantação deste projeto. Esta caracterização fundamenta-se na informação de base obtida a 
partir de bibliografia, na consulta a diversas entidades (Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, 
Câmara Municipal de Ourém, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo, etc.), sites da internet disponibilizados pelas diversas entidades e em trabalho de campo 
realizado para levantamentos temáticos, para aferição da informação recolhida. 

A avaliação da situação atual irá consubstanciar a previsão e avaliação dos impactes gerados pela 
implementação do Projeto. 

Como área base de estudo considerou-se a área de implantação do Projeto e a sua envolvente, sobre a 
qual terão maior incidência as alterações associadas à implementação do Projeto. Adicionalmente, 
delimitou-se uma área de enquadramento representada, preferencialmente, à escala 1/25 000, e nesta 
base cartografou-se a informação considerada relevante para a análise e compreensão dos descritores 
ambientais considerados. 

O âmbito e a escala geográfica, considerados no estudo, foram ainda ajustados em função dos 
diferentes fatores ambientais - biofísicos, socioeconómicos e culturais considerados, tendo a 
especificidade inerente a cada um conduzido à abordagem em níveis de análise que variaram entre a 
escala local e a escala regional. 

1.2. CLIMA 

1.2.1. Considerações iniciais 

A integração do descritor de clima no presente estudo justifica-se pela necessidade de apresentar um 
correto enquadramento biofísico da área de implantação do projeto. Devido às suas dimensões e 
caraterísticas não se prevê, que o projeto em análise venha a gerar impactes no clima. No entanto, 
algumas das variáveis climáticas determinam a extensão e a magnitude dos impactes nos descritores 
de qualidade do ar, do ruído e, indiretamente, da paisagem, destacando-se, neste âmbito, a precipitação 
e o regime de ventos. 

1.2.2. Estações utilizadas 

A análise do clima foi realizada com recurso aos dados das estações climatológicas mais próximas da 
área de implementação do projeto, concretamente, das estações de Alcobaça e de Rio Maior. Na 
localidade de Minde existe uma estação udométrica que pela sua proximidade ao local de implantação 
do projeto (cerca de 5000 metros) poderá fornecer dados representativos da precipitação do local. As 
referidas estações apresentam as seguintes coordenadas de localização:  

• Alcobaça: Latitude - 39º 32’ N, Longitude - 8º 58’ W, Altitude - 75 m; 
• Rio Maior: Latitude - 39º 21’ N, Longitude - 8º 56’ W, Altitude - 69 m; 
• Minde: Latitude - 39º 31’ N, Longitude - 8º 44’ W, Altitude - 207 m. 
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1.2.3. Caracterização geral do clima 

A variação regional do clima de Portugal apresenta um forte gradiente Leste-Oeste, resultante da 
frequência decrescente da penetração das massas de ar atlântico para o interior1. Este fenómeno é 
percetível na comparação dos climas de Alcobaça e de Rio Maior.  

A estação de Alcobaça localiza-se mais próxima do litoral Oeste, sendo o seu clima marcado por uma 
maior influência do Oceano, com reflexos na menor amplitude térmica anual, com Verões mais frescos e 
Invernos menos frios que na estação de Rio Maior. A temperatura média anual atinge 14,7ºC na estação 
de Alcobaça e 15,0ºC na estação de Rio Maior. Há mais dias com temperaturas negativas na estação 
de Rio Maior (15,6 dias por ano) que na estação de Alcobaça (13,7 dias). A ocorrência de temperaturas 
máximas superiores a 25ºC é também mais frequente na estação de Rio Maior (90 dias por ano) do que 
na estação de Alcobaça (61 dias por ano). Na estação de Alcobaça, a proximidade do litoral, a Oeste, 
reflete-se também no regime de ventos, dominado pela Nortada que ocorre entre maio e setembro, e na 
frequência elevada de nevoeiros, com maior incidência durante os meses de Verão. 

A precipitação apresenta grandes oscilações interanuais, característica comum a todos os tipos de 
clima. A precipitação média anual é ligeiramente superior na estação de Alcobaça, com 945 mm, sendo 
de 856 mm na estação de Rio Maior. As chuvas estão fortemente concentradas no semestre húmido de 
outubro a março. 

O clima desta zona pode ser considerado temperado oceânico ou moderado, húmido e moderadamente 
chuvoso (classificação simples). Pela classificação de Köppen, o clima é mesotérmico húmido com 
estação seca no Verão, sendo este pouco quente mas extenso (Csb). 

No esboço provisório das regiões climáticas de Portugal de Daveau2 a estação de Alcobaça e a estação 
de Rio Maior localizam-se na “Fachada Atlântica”, região de clima marítimo com vasta distribuição 
latitudinal, desde o Minho até Aljezur, paralela ao litoral. 

1.2.4. Temperatura 

Os dados de temperatura apresentados no Quadro III.1, do Quadro III.2 e da Quadro III.3, referem-se 
aos períodos entre 1951-1975 (estação de Alcobaça) e 1951-1980 (estação de Rio Maior). 

A temperatura é um dos elementos do clima com menor variação interanual nesta região. A estação de 
Alcobaça e a estação de Rio Maior apresentam uma temperatura média anual de, respetivamente, 
14,7ºC e 15,0ºC. A amplitude térmica anual é superior na estação de Rio Maior, com 11,9ºC, face à 
média de 10,3ºC registada na estação de Alcobaça. 

  

                                                                        

1 Daveau in Ribeiro e Lautensach, 1988. 
2 Ribeiro e Lautensach, 1988. 
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O facto da na estação de Alcobaça se encontrar mais próxima do litoral, conduz a que se encontre mais 
exposta à influência moderadora do oceano. Assim, a estação de Alcobaça apresenta Verões menos 
quentes e Invernos menos frios comparativamente à estação de Rio Maior, sendo menos frequentes 
valores extremos de temperatura: menos dias com temperatura máxima superior a 25ºC e menos dias 
com temperatura mínima inferior a 0,0ºC. A temperatura média do mês mais quente (agosto) é 1,2ºC 
superior na estação de Rio Maior, e a temperatura média do mês mais frio (dezembro na estação de 
Alcobaça e janeiro na estação de Rio Maior) é 0,4ºC inferior na estação de Rio Maior.  

Quadro III.1  - Temperaturas médias em Alcobaça (1951-1975) e em Rio Maior (1951-1980). 

 ESTAÇÃO DE ALCOBAÇA ESTAÇÃO DE RIO MAIOR 

Temperatura média anual 14,7 ºC 15,0 ºC 

Média mensal mês mais quente 
(Agosto) 

19,9 ºC 21,1 ºC 

Média mensal mês mais frio 
(Dezembro - Alcobaça ) 

(Janeiro – Rio Maior) 
9,6 ºC 9,2 ºC 

Média das máximas diárias 19,8 ºC 20,8 ºC 

Média das mínimas diárias 9,4 ºC 9,1 ºC 

Amplitude térmica anual 10,3 ºC 11,9 ºC 

Quadro III.2  - Número de dias por ano com temperaturas extremas. 

 ESTAÇÃO DE ALCOBAÇA ESTAÇÃO DE RIO MAIOR 

Temperatura máxima >25 ºC 61,0 90,4 

Temperatura mínima < 0,0 ºC 13,7 15,6 

Temperatura mínima > 20,0 ºC 0,1 0,0 
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Estação meteorológica de Alcobaça e Rio Maior 

Quadro III.3  - Distribuição das temperaturas média mensal, máximas médias e mínimas médias 

A temperatura média mensal atinge um mínimo de 9,2ºC em janeiro, na estação de Rio Maior, com a 
média das mínimas a situar-se em 4,0ºC, e a média das máximas 14,4ºC. A temperatura mínima média 
é inferior a 5,0ºC entre dezembro e fevereiro, sendo inferior a 10,0ºC entre novembro e abril.  

Na estação de Alcobaça, o mês mais frio é dezembro, com a temperatura média mensal a descer aos 
9,6ºC, quando a média das mínimas atinge 4,8ºC e a média das máximas 14,4ºC. A temperatura mínima 
média é inferior a 5,0ºC apenas em dezembro, sendo inferior a 10,0ºC entre novembro e abril  

Os meses mais quentes são julho e agosto, com temperaturas médias mensais de 19,8ºC e 19,9ºC na 
estação de Alcobaça, e 21,1ºC na estação de Rio Maior. Em agosto, a média das mínimas atinge 
13,9ºC na estação de Alcobaça e 14,5ºC, na estação de Rio Maior, e a média das máximas 
respetivamente 25,8ºC e 27,7ºC. 

Na estação de Alcobaça, a temperatura média mensal é sempre inferior a 20,0ºC, enquanto na estação 
de Rio Maior é superior a 20,0ºC nos meses de julho e agosto. Entre maio e outubro, a temperatura 
média mensal é superior a 15,0ºC, em ambas as localidades. 
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1.2.5. Precipitação  

Os dados de precipitação referem-se ao período entre 1951-1975, para a estação de Alcobaça, e entre 
1951-1980, para as estações de Rio Maior e Minde. 

Nos períodos considerados a precipitação média anual foi de 944,8 mm na estação de Alcobaça, 
855,6 mm na estação de Rio Maior e 1201,5  mm na estação de Minde, havendo, em todos os casos, 
uma variação interanual muito significativa. 

Nas estações analisadas, os valores de precipitação definem claramente um semestre húmido 
(outubro - março), em contraste com um semestre seco (abril – setembro). Mais de 75 % da precipitação 
anual ocorre durante o semestre húmido. 

Quadro III.4  - Sazonalidade da precipitação anual 

 ESTAÇÃO DE ALCOBAÇA ESTAÇÃO DE RIO MAIOR ESTAÇÃO DE MINDE 

outubro a março 716,1 mm 79 % 673,6 mm 76 % 931,1 mm 77 % 

Abril a setembro 228,7 mm 21 % 182,0 mm 24 % 270,4 mm 23 % 

TOTAL 944,8 mm  855,6 mm  1201,5 mm  

Alcobaça (1951-1975) e Rio Maior (1951-1980) 

O período chuvoso estende-se de outubro a março (91 % e 93 % da precipitação anual, respetivamente, 
na estação de Alcobaça e na estação de Rio Maior), por contraste com um quadrimestre seco de junho 
a setembro, com menos de 10 % da precipitação anual. No entanto, na estação de Alcobaça e na 
estação de Minde apenas dois meses podem ser considerados “secos”, isto é, com precipitação mensal 
inferior a 30 mm: julho e agosto. Na estação de Rio Maior, a secura estival é mais acentuada, com 
precipitações inferiores a 30 mm entre junho e setembro. O gráfico termo-pluviométrico assinala a 
distribuição sazonal da precipitação e da temperatura média mensal. Os mínimos de precipitação 
coincidem com os meses mais quentes (julho e agosto). 

Nos períodos considerados, o número médio de dias por ano com precipitação superior a 0,1 mm foi 
significativamente superior na estação de Alcobaça: 128 dias, sendo apenas 107,6 dias registados na 
estação de Rio Maior e 97 dias na estação de Minde. Com precipitação superior a 10 mm, ocorreram 
em média, respetivamente, 31,6 dias, 29,8 e 42 dias. A precipitação diária superior a 10 mm está 
normalmente associada à passagem de superfícies frontais. 
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Precipitação média anual (Alcobaça): (R) = 944,8 mm   Temp. média anual = 14,7 ºC 
Precipitação média anual (Rio Maior)(R) = 855,6 mm   Temp. média anual = 15,0 ºC 

Figura III.1 - Gráficos termo-pluviométricos - Alcobaça e Rio Maior. 

Quadro III.5 - Número de dias por ano com precipitação superior a 0,1 mm e 10,0 mm. 

 ESTAÇÃO DE ALCOBAÇA ESTAÇÃO DE RIO MAIOR ESTAÇÃO DE MINDE 

R ≥ 0,1 mm 128,0 dias 107,6 dias 97 dias 

R ≥ 10,0 mm 31,6 dias 29,8 dias 42 dias 

Alcobaça (1951-1975) e Rio Maior (1951-1980). 
 

Para analisar a variação interanual da precipitação recorreu-se apenas aos dados da estação 
meteorológica de Alcobaça, no período 1952-1975. Na estação de Rio Maior, no mesmo período, 
ocorrem falhas de registo que impedem a obtenção de uma série contínua de dados. Nas figuras 
seguintes (Figura III.2 e Figura III.3) expõe-se a sequência dos valores totais de precipitação.  
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Figura III.2 - Valores anuais de precipitação, Alcobaça (1952-1975). 

 

Figura III.3 - Variação interanual da precipitação, Alcobaça (1952-1975). Diferença em relação à média. 

Os valores anuais de precipitação apresentam uma variação irregular e descontínua, oscilando, no 
período 1952-1975, entre um mínimo de 582 mm e um máximo de 1588 mm. Consideram-se anos secos 
(ou húmidos) aqueles que se afastam mais de 25 % em relação à média, sendo classificados de muito 
secos (ou muito húmidos), se o afastamento ultrapassa os 50%. No período considerado ocorreram 
4 anos secos, 1 ano húmido e 2 anos muito húmidos. 

1.2.6. Neve, Granizo, Trovoada, Nevoeiro, Geada 

Analisa-se neste subcapítulo a ocorrência de neve, granizo, trovoada, nevoeiro e geada, na estação de 
Alcobaça (período 1951-1975) e na estação de Rio Maior (período 1951-1980). 

Nos períodos considerados houve em média 40 dias por ano com ocorrência de nevoeiro registados na 
estação de Alcobaça, e apenas 11 dias registados na estação de Rio Maior. Na estação de Alcobaça o 
nevoeiro é relativamente frequente todo o ano, mas é observado com maior incidência entre julho e 
setembro, reflexo da proximidade ao litoral. Na estação de Rio Maior o nevoeiro é bastante raro entre 
abril e julho, e apresenta maior intensidade em dezembro e janeiro. Em média, ocorrem trovoadas em 
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15 dias por ano na estação de Alcobaça, com maior incidência em abril, e não existem dados para este 
meteoro para a estação de Rio Maior. 

Granizo ou saraiva é um meteoro de ocorrência rara: 4,2 dias por ano na estação de Alcobaça, entre 
novembro e maio e 0,5 dias na estação de Rio Maior, entre dezembro e fevereiro. No período analisado 
não ocorreu queda de neve em Rio Maior e ocorreram em média 0,3 dias de neve por ano em Alcobaça, 
em janeiro e fevereiro. A informação detalhada sobre a ocorrência dos diversos meteoros é apresentada 
no quadro seguinte. 

Quadro III.6 - Meteoros diversos: n.º de dias por ano. 

  
NEVE GRANIZO TROVOADA NEVOEIRO GEADA 

A RM A RM A RM A RM A RM 

Jan. 0,1 0,0 0,8 0,0 1,2 - 3,0 2,5 8,2 6,4 

Fev. 0,2 0,0 1,1 0,3 1,5 - 2,3 1,2 6,3 4,2 

Mar. 0,0 0,0 0,7 0,0 1,4 - 2,2 0,7 5,1 0,7 

Abr. 0,0 0,0 0,4 0,0 2,1 - 2,8 0,1 2,3 0,2 

Mai. 0,0 0,0 0,2 0,0 1,8 - 2,9 0,0 0,1 0,0 

Jun. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 - 3,4 0,0 0,0 0,0 

Jul. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - 5,6 0,0 0,0 0,0 

Ago. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 - 4,5 1,1 0,0 0,0 

Set. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 - 4,3 1,2 0,0 0,0 

Out. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 - 3,2 0,9 1,1 0,2 

Nov. 0,0 0,0 0,3 0,0 1,7 - 2,2 1,1 4,3 1,0 

Dez. 0,0 0,0 0,6 0,0 1,2 - 3,2 2,0 9,3 5,8 

Ano 0,3 0,0 4,2 0,5 14,9 - 39,6 10,8 36,7 48,4 

Alcobaça (A), 1951-1975; Rio Maior (RM), 1951-1980 
 

1.2.7. Ventos 

A análise do regime de ventos reporta-se ao período 1951-1975, na estação de Alcobaça, não havendo 
registos para a estação de Rio Maior. 

Os ventos dominantes na estação de Alcobaça são de quadrantes Norte e Noroeste, com frequências 
anuais de, respetivamente, 29 % e 19 %. A ocorrência de ventos fortes (velocidade ≥ 36 km/h) ou muito 
fortes (velocidade ≥ 55 km/h) é de, respetivamente 21,1 e 4,7 dias por ano, com maior incidência entre 
janeiro e março. 

O regime sazonal de ventos é dominado pela presença da Nortada (ventos dos quadrantes de Norte e 
Noroeste), que sopra predominantemente entre abril e setembro em toda a faixa litoral ocidental.  

Na estação de Alcobaça, a Nortada verifica-se em 45 % do total anual de observações, atingindo 
valores superiores a 50 % entre maio e setembro, com um máximo de 67-68 % em julho e agosto. 
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A velocidade média anual dos ventos de todos os quadrantes na estação de Alcobaça é de 14,5 km/h, 
com valores máximos da média anual de 17,1 km/h (quadrante Sudeste) e 16,9 km/h (quadrante Sul). 

A frequência de calmas é de apenas 8 % do total anual de observações, com máximos mensais de 
novembro e dezembro (15-16 % das observações) e mínimos entre maio e agosto – nestes meses mais 
ventosos as observações de calmas descem para 1 a 3 %. 

 
Estação Meteorológica de Alcobaça, 1951-1975 

Figura III.4 - Rosa dos Ventos (frequência e velocidade média anual). 

 

1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

1.3.1. Enquadramento geomorfológico 

A área da pedreira Casal Farto n.º 3 insere-se na Bacia Lusitânica1 a qual é uma bacia intracratónica 
situada no bordo Oeste da microplaca Ibérica (Figura III.5), que teve a sua origem associada aos 
episódios distensivos que levaram à abertura do Oceano Atlântico durante o Mesozoico. Esta bacia 
corresponde a uma bacia de rifting, alongada segundo NNE-SSW, com um comprimento e largura de 
aproximadamente 200 e 100 km, respetivamente. 

                                                                        
1 Também Lusitaniana ou Lusitana, conforme os autores. 
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Figura III.5 - Enquadramento do MCE no Setor Central da Bacia Lusitânica.1. 

Esta área enquadra-se no Maciço Calcário Estremenho (MCE), o qual é uma unidade geomorfológica 
que se individualiza pelas suas peculiaridades de âmbito litostratigráfico e tectónico. Peculiaridade 
litostratigráfica porque nele se regista a maior extensão de afloramentos de rochas calcárias do 
Jurássico Médio no território nacional em virtude de se encontrar estrutural e morfologicamente 
sobrelevado relativamente às regiões limítrofes, donde a singularidade tectónica2. A pedreira Casal 
Farto n.º 3 localiza-se no extremo Nordeste do Maciço Calcário Estremenho (MCE), tal como se pode 
visualizar na Figura III.6. 

O MCE encontra-se limitado a norte pelas cidades da Batalha e de Ourém, e a sul pelas cidades de Rio 
Maior e Alcanena (Figura III.6). Este maciço é essencialmente constituído por calcários que datam do 
Jurássico Médio e do Jurássico Superior. Está sobrelevado tectonicamente relativamente às regiões 
marginais onde, essencialmente, afloram rochas detríticas pós-jurássicas. 

                                                                        
1 Subdivisões da BL de acordo com Kullberg et al., 2006; geologia adaptada da Carta Geológica de Portugal à 
escala 1/1000000, ed. LNEG, 2011. CARVALHO, J. M. F., 2013.  
2 CARVALHO, J. M. F., 2013. 
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Figura III.6 – O Maciço Calcário Estremenho e regiões limítrofes. 

Do ponto de vista morfológico e estrutural, este maciço encontra-se dividido em três unidades: a Serra 
dos Candeeiros o Planalto de Santo António e o Planalto de S. Mamede (o qual engloba o Planalto de 
Fátima, onde se insere a pedreira a licenciar, e a Serra de Aire, que corresponde a um prolongamento 
desse planalto, separadas entre si pelas depressões da Mendiga e de Porto de Mós-Alvados-Minde, 
associadas a importantes acidentes tectónicos (Figura III.7). 

Os limites S e E do MCE fazem-se por cavalgamento das suas formações sobre a Bacia Terciária do 
Tejo, através da Falha do Arrife. A N, o limite não se encontra tão bem definido, existindo uma transição 
suave para a Bacia de Ourém, mais deprimida. 

A tectónica é condicionada pelos acidentes tardi-hercínicos que afetaram o soco e cuja reativação 
influenciou a cobertura mesozóica. Os principais acidentes, em extensão e rejeito, têm direções 
NNE-SSW, NE-SW e NW-SE, e são responsáveis pela sua individualização em vários blocos: 

• Serra dos Candeeiros, delimitadas a E pela falha de Rio Maior - Porto de Mós (N20º-30ºE) e a 
W pela Falha dos Candeeiros; 

• Planalto de S. Mamede - Serra de Aire, delimitados a W pela Falha do Reguengo do Fetal 
(N20º-30ºE) e a E pela Falha do Arrife (N30ºE); 

• Planalto de Santo António, delimitado a W pela Falha da Mendiga (N10º-20ºE); 

• Depressões de Mira - Minde e Alvados, controladas pelas falhas de Alvados-Minde. 

Pedreira Casal Farto 
n.º 3 
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Figura III.7 - Carta geológica simplificada do MCE com definição das principais unidades 
morfoestruturais.  

  

Pedreira Casal Farto 
n.º 3 

Fonte: Adaptada da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50000 
 

Legenda: 
FAr- Falha do Arrife 
FAlv- Falha de Alvados, 
FC- Falha dos Candeeiros, 
FCi- Falha do Cidral, 
FMe- Falha da Mendiga, 
FMi- Falha de Minde 
FMo-Falha de Moleanos 
FRF- Falha de Reguengo do Fetal 
FRM-PM- Falha de Rio Maior – Porto de Mós. 
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1.3.2. Morfologia cársica 

O MCE, devido à sua disposição estrutural, regime hidrogeológico, mas sobretudo à predominância das 
rochas de natureza carbonatada que o formam (calcários), constitui uma região tipicamente cársica. A 
carsificação é um processo de dissolução lenta do carbonato de cálcio (principal constituinte das rochas 
carbonatadas) por ação das águas ácidas da chuva que se infiltram pela rede de fraturas existente no 
maciço e o vão progressivamente erodindo em profundidade. Esta ação de dissolução vai progredindo 
no tempo promovendo o alargamento das fraturas e a sua conetividade, gerando condutas, galerias e 
cavernas, que originam redes de drenagem subterrânea com expressão significativa, às quais se 
associam no geral bons, mas vulneráveis, aquíferos.  

Deste modo é típico nestas regiões que a hidrologia de superfície tenha pouca expressão dada a rápida 
infiltração das águas de escorrência superficial, através das fraturas e descontinuidades para o interior 
do maciço. 

A dinâmica entre os agentes modeladores e este substrato carbonatado gera aspetos geomorfológicos 
característicos que permitem interpretar o grau de desenvolvimento/maturidade do fenómeno de 
carsificação de uma área, contudo, a não ocorrência de evidências superficiais numa zona desta 
natureza, não permite assegurar com certeza a inexistência destes fenómenos.  

Assim, a dissolução das rochas carbonatadas origina diversas formas de relevo, superficiais e 
subterrâneas, designadas de Relevo ou Modelado Cársico, das quais se destacam, a título de exemplo, 
as apresentadas no Quadro III.71. 

A carsificação exibe diferentes fases de evolução que se apresentam na Figura III.8 e cujas 
designações são as seguintes: 

• Jovem (a) - Dissolução pouco evoluída das rochas carbonatadas ao longo da rede de fraturas, 
gerando pequenas condutas e cavidades (C). Nesta fase, em regra, ainda ocorre escorrência 
superficial; 

• Madura (b e c) - Existem duas etapas na fase madura. Na primeira etapa (b) a abertura das 
fraturas aumenta devido a uma dissolução mais intensa originando lapiás e algares. Ainda 
nesta etapa, no interior do maciço (B) já existem cavernas desenvolvidas, cujo tecto por vezes 
colapsa originando à superfície depressões designadas de dolinas (S). Na segunda etapa (c) 
existe já um sistema aquífero subterrâneo bem desenvolvido e complexo. À superfície o 
terreno torna-se irregular, com várias dolinas, e as rochas existentes apresentam-se muito 
erodidas, e na sua maioria cobertas por solo residual (R) essencialmente argiloso, 
avermelhado (“Terra Rossa”); 

• Velha (d) - A rocha já foi parcialmente ou totalmente removida, existindo por sua vez solo 
residual (“Terra Rossa”). 

Com base nos trabalhos de campo efetuados, não foram identificadas formas de relevo cársico que 
mereçam preservação. 

  

                                                                        
1 http://www.grutasalvados.com/ 
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Quadro III.7

Superficiais 

Dolinas 
Depressões pouco profundas, mais ou menos circulares, 
com diâmetro que varia entre a dezena e a centena de 
metros. O fundo é revestido de um solo residual argiloso 
de cor avermelhada ("

Lapiás 
Formas de aspeto diverso que as rochas calcárias 
ostentam resultantes da sua dissolução diferenciada. Em 
geral, trata-se duma rede mais ou menos densa de sulcos, 
por vezes com 2 a 3 metros de profundidade

Uvala 
Depressão resultante da coalescência de dolinas.

Polje 
Extensa depressão aplanada resultante de grandes 
abatimentos de origem, em geral, tectónica.

Subterrâneas 

Algar/Gruta 
Poços naturais, por vezes, muito profundos (na ordem da 
centena de metros), através dos quais as águas de 
escorrência superficial se infiltram, passando a escorrer 
em profundidade. À superfície o seu diâmetro varia de 
alguns decímetros a vários metros.
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Quadro III.7 – Exemplos de relevo cársico. 

Depressões pouco profundas, mais ou menos circulares, 
com diâmetro que varia entre a dezena e a centena de 
metros. O fundo é revestido de um solo residual argiloso 

cor avermelhada ("terra rossa”). 

Formas de aspeto diverso que as rochas calcárias 
ostentam resultantes da sua dissolução diferenciada. Em 

se duma rede mais ou menos densa de sulcos, 
por vezes com 2 a 3 metros de profundidade. 

Depressão resultante da coalescência de dolinas. 

Extensa depressão aplanada resultante de grandes 
abatimentos de origem, em geral, tectónica. 

Poços naturais, por vezes, muito profundos (na ordem da 
centena de metros), através dos quais as águas de 
escorrência superficial se infiltram, passando a escorrer 
em profundidade. À superfície o seu diâmetro varia de 
alguns decímetros a vários metros. 
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Fases de evolução
a) Jovem 
b) Madura
c) Madura
d) Velha 
 
 

Figura III.8

1.3.3. Enquadramento geológico

1.3.3.1.  Geologia 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50
os terrenos aflorantes na área a licenciar são constituídos por formações do Jurássico médio (J
pertencentes ao Batoniano (
sublitográficos, oolíticos, gravelosos ou recifais, muitas vezes, carsificados e designam
oolíticos de Fátima. Estes ocorrem segundo uma estrutura lenticular de convexidade virada para Sul 
existente no seio da formação de calcário micríticos da Serra de Aire (J

Segundo diversos autores1, as pedreiras encontram
superior a 20 m, não se conhecendo a sua base, nem o seu topo. Os calcários ocorrem segundo 
camadas de direção E-W com pendores na ordem dos 15 a 20º para Norte, pelo que a espessura total 
desta unidade deverá ser próxima dos 200
inferiores. 

                                                                       
1 Carvalho, J.; Lisboa, J., Prazeres, C
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Fases de evolução C - Cavidade 
 S - Dolina 

Madura -1ªetapa SS – rocha  
Madura – 2ª etapa B - Bloco  

 R – Solo residual 
P- Cúpula 
O – Cúpula “pendurada”

Figura III.8 - Fases de evolução da carsificação. 

Enquadramento geológico 

Geologia Regional 

De acordo com a Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha n.º 27-A (Vila Nova de Ourém), 
os terrenos aflorantes na área a licenciar são constituídos por formações do Jurássico médio (J
pertencentes ao Batoniano (Figura III.9). Os calcários que afloram são caracterizados de calcários 
sublitográficos, oolíticos, gravelosos ou recifais, muitas vezes, carsificados e designam

s ocorrem segundo uma estrutura lenticular de convexidade virada para Sul 
existente no seio da formação de calcário micríticos da Serra de Aire (J2

mi). 

, as pedreiras encontram-se sobre um único corpo calcário com espessura 
m, não se conhecendo a sua base, nem o seu topo. Os calcários ocorrem segundo 

W com pendores na ordem dos 15 a 20º para Norte, pelo que a espessura total 
desta unidade deverá ser próxima dos 200 m, podendo lateralmente passar pa

                                

J., Prazeres, C., A. Sardinha, R. (2012). 
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Cúpula “pendurada” 

A (Vila Nova de Ourém), 
os terrenos aflorantes na área a licenciar são constituídos por formações do Jurássico médio (J2

fa), 
). Os calcários que afloram são caracterizados de calcários 

sublitográficos, oolíticos, gravelosos ou recifais, muitas vezes, carsificados e designam-se por calcários 
s ocorrem segundo uma estrutura lenticular de convexidade virada para Sul 

se sobre um único corpo calcário com espessura 
m, não se conhecendo a sua base, nem o seu topo. Os calcários ocorrem segundo 

W com pendores na ordem dos 15 a 20º para Norte, pelo que a espessura total 
m, podendo lateralmente passar para valores bastante 
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Figura III.9 – Localização da área a licenciar no extrato da carta geológica de Portugal. 
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Em 2013, a FILSTONE efetua na área da pedreira duas sondagens mecânicas, após o seu estudo1, 
verifica-se que a espessura dos calcários ornamentais rondará os 80 m, podendo esta espessura variar, 
caso existam sistemas de fraturas a afetar o maciço rochoso que provoquem deslocamentos verticais ou 
caso existam variações verticais de fácies significativas, tal como se verifica no exemplo dos cortes 
geológicos efetuados na pedreira Casal Farto n.º3 (Figura III.12). 

1.3.3.2.  Geologia Local 

Na área a licenciar, de acordo com a carta geológica (Figura III.9) e com base levantamento de campo 
efetuado, as rochas aflorantes são calcários, pertencentes à formação J2

fa, de cor creme e azul, 
caracterizados, na sua maioria, por calcários de textura Wackstone2 a Grainstone, com matriz 
calciclástica a pelóidica com presença de oncóides e bioclastos, que formam feixes de estratificação 
obliqua planares, designados comercialmente de creme de Fátima, apresentando as camadas direção 
N100ºE e inclinação que pode variar entre os 10º e os 15º para Norte. 

Na pedreira são comercializadas diferentes variedades comerciais de Creme de Fátima, designadas 
como Holy Stone, Icestone, Fátima Bege, Fátima Blue e Celestial (Figura III.10). 

    

Figura III.10 - Variedades Holy Stone (esquerda) e Fátima Bege (direita) da pedreira Casal Farto n.º 3. 

Tal como referido, com base na campanha de sondagens realizada verifica-se a ocorrência de calcário 
ornamental até à cota 205, cota a partir da qual ocorrem os Calcários Micríticos da Serra de Aire, vulgo 
Vidraço, calcário sem interesse do ponto de vista de rocha ornamental, tal como é possível visualizar na 
Figura III.12 e Figura III.13. 

  

                                                                        
1 O estudo das sondagens foi realizado pelo Dr. Jorge Carvalho do Laboratório Nacional de Engenharia e 
Geologia (LNEG). 
2 Ver Documentos tabela de classificação Dunham`s dos calcários. 
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Verificou-se ainda que na unidade calcários ornamentais e apenas na zona Norte da área a licenciar, 
desde a superfície até cerca dos 40 m de profundidade (cota aproximada 270) o calcário apresenta má 
qualidade ornamental por falta de homogeneidade na cor, que varia de creme a cinzento, e na variação 
intensa do grão (Figura III.11). 

No seio do calcário ornamental ocorrem por vezes “bolas” de cor acinzentada sem qualquer aptidão 
ornamental. 

 

Figura III.11 - Calcário de cor acinzentada sem interesse ornamental. 

No levantamento de campo efetuado no âmbito do presente estudo, foi possível cartografar o limite 
base do calcário com má qualidade ornamental de cor creme acinzentado e as principais fraturas que 
afetam o maciço rochoso tendo-se elaborado uma nova carta geológica, tal como se pode visualizar na 
Figura III.12 e na Figura III.13 
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Figura III.12 – Mapa geológico e perfis geológicos interpretativos efetuados pelo LNEG.1 

                                                                        
1 Jorge Carvalho, Junho de 2013. 
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Figura III.13 – Mapa geológico e perfil geológico interpretativo. 

 

Calcário com interesse ornamental 

Calcário sem interesse ornamental 

Calcário sem interesse ornamental 

Escombreira 
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À semelhança do que se encontra a afetar outras pedreiras do núcleo, n
famílias de fraturas principais 

• N10ºW,subvertical, mais predominante.

• N110ºE; subvertical com preenchimento de “terra

A camada de alteração superficial que cobre todo o maciço possui uma
a 1 m) (Figura III.14). A carsificação 
profundidade, pelo que se cons
maciço como rocha ornamental.

Refira-se que no levantamento de campo efetuado não foram identificadas 
interesse em termos de património geológico ou formaçõe
qualquer tipo de preservação.

Figura III.14 – Aspeto da superfície do maciço rochoso onde a presença de 
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À semelhança do que se encontra a afetar outras pedreiras do núcleo, na área 
famílias de fraturas principais a afetar o maciço rochoso, designadamente: 

, mais predominante. 

; subvertical com preenchimento de “terra-rossa”; 

A camada de alteração superficial que cobre todo o maciço possui uma espessura red
. A carsificação associada à rede de fraturas principais tenderá a 

profundidade, pelo que se considera que a carsificação praticamente não terá influência na qualidade do 
maciço como rocha ornamental. 

no levantamento de campo efetuado não foram identificadas formações geológicas 
património geológico ou formações raras, não necessitando, por isso, de 

qualquer tipo de preservação. 

Aspeto da superfície do maciço rochoso onde a presença de terra vegetal é reduzida
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a área deverão ocorrer duas 

espessura reduzida (inferior 
principais tenderá a diminuir em 

influência na qualidade do 

formações geológicas com 
s raras, não necessitando, por isso, de 

 

terra vegetal é reduzida. 
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1.3.4. Tectónica 

A tectónica (Figura III.15) na região está fortemente marcada pela Falha do Arrife, que constitui o limite 
meridional do Maciço Calcário Estremenho e o bordo da Bacia Lusitaniana. Este acidente apresenta 
direção NE-SW com inclinação para NW.

Figura III.15 – Localização da área a licenciar
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) na região está fortemente marcada pela Falha do Arrife, que constitui o limite 
meridional do Maciço Calcário Estremenho e o bordo da Bacia Lusitaniana. Este acidente apresenta 

SW com inclinação para NW. 

Localização da área a licenciar (ampliação) na Carta Neotectónica de Portugal.
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) na região está fortemente marcada pela Falha do Arrife, que constitui o limite 
meridional do Maciço Calcário Estremenho e o bordo da Bacia Lusitaniana. Este acidente apresenta 

 

na Carta Neotectónica de Portugal. 
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1.3.5. Sismicidade 

A sismicidade em Portugal1 é pouco intensa e pouco frequente, mas o território continental português é 
afetado esporadicamente por sismos de elevada intensidade e magnitude (Figura III.16), resultando em 
geral de roturas em falhas ativas. 

Alguns dos sismos mais importantes sentidos em Portugal Continental, têm os seus epicentros 
localizados a SW do Cabo de S. Vicente. Além da sismicidade associada à deformação na fronteira das 
placas Açores - Gibraltar, existe também alguma atividade sísmica continental, no interior do território e 
junto ao litoral. 

 
Fonte: IGIDL/UL2 

Figura III.16 – Sismicidade de Portugal e zonas adjacentes entre 33 a.C. e 1990 d.C. 

Com base em vários pressupostos pode-se dizer que as ações sísmicas correspondentes a um sismo 
com um período de retorno de 1000 anos podem definir-se através do Regulamento de Segurança e 
Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes3 em função da localização e da natureza dos terrenos 
locais aflorantes. 

A definição das zonas sísmicas regulamentares baseou-se nas cartas de risco sísmico, que integram os 
efeitos das diferentes zonas de geração sísmica que afetam o país, e são apresentadas sob a forma de 
isolinhas que unem pontos de igual valor da aceleração máxima (da velocidade ou do deslocamento 
máximos) com um período de retorno de 1000 anos. 

                                                                        
1 CCDR Norte, PROT, 2009. 
2 Instituto de Geofísica Infante D. Luís / Universidade de Lisboa, 2001. 
3 RSAEEP 1983 

Pedreira 
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Segundo a Carta de Zonamento Sísmico1 Fátima situa-se na Zona Sísmica B (Figura III.17), à qual 
corresponde um coeficiente de sismicidade (α) de 0,7. 

Também se pode classificar a área de estudo quanto à microzonagem sísmica, recorrendo à carta de 
intensidades máximas2 (Figura III.17). Esta carta representa o maior grau de intensidade sentido em 
cada região de Portugal, tendo em conta todos os sismos ocorridos até à atualidade. Esta quantificação 
é elaborada com base na Escala de Mercalli (alterada 1956). 

Pela análise da Figura III.17 conclui-se que a área de estudo se inclui na categoria de intensidades IX. 
A descrição desta categoria na Escala de Mercalli, modificada (1956) é a seguinte: 

IX – Desastroso Pânico geral. Alvenaria D destruída; alvenaria C grandemente danificada, às vezes 
com completo colapso; as alvenarias B seriamente danificadas. Danos gerais nas fundações. As 
estruturas, quando não ligadas, deslocam-se das fundações. As estruturas são fortemente abanadas. 
Fraturas importantes no solo. Nos terrenos de aluvião dão-se ejeções de areia e lama; formam-se 
nascentes e crateras arenosas. 

 

Figura III.17 – Cartas de intensidades sísmicas e de zonas de risco sísmico. 

                                                                        
1 RSAEEP 1983 
2 Instituto de Meteorología e Geofísica de Portugal, IMGP. 
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1.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais baseou-se em recolha bibliográfica, nomeadamente 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo1, informação cartográfica à escala 1:25 000, dados de 
base do SNIRH, fotografias de satélite e levantamentos de campo. 

1.4.1. Enquadramento regional 

Em termos regionais, a área de projeto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, sub-bacia 
hidrográfica do rio Zêzere, mais concretamente na sub-bacia da ribeira da Bezelga.  

A bacia hidrográfica do rio Tejo é a quinta maior bacia da União Europeia e a terceira maior da 
Península Ibérica. Drena uma área de 80 629 km2, dos quais cerca de um terço (24 651 km2) pertencem 
ao território nacional continental. Num corredor de 700 km de extensão instala-se o curso principal do 
Tejo, com cerca de 1100 km, dos quais 230 em Portugal e 43 de fronteira.  

A bacia do Tejo confina a norte com as bacias do Douro (97 682 km2) e do Mondego (6645 km2); a leste 
com a bacia do Ebro (86 000 km2) e com as de mais dois rios da vertente mediterrânica – o Tura e o 
Jucar; com a bacia do Guadiana (66 960 km2) e do Sado (7 697 km2). 

Pela sua disposição relativa e por apresentar regularmente maiores elevações em Portugal como em 
Espanha, a faixa montanhosa a norte contribui com os afluentes mais importantes e caudalosos, que 
beneficiam das maiores precipitações aí verificadas. Em Portugal, é um afluente da vertente esquerda 
que apresenta a maior das sub-bacias: o Sorraia, com 7 556 km2 (≈ 30% da área total da bacia do rio 
Tejo em território nacional), tendo o Zêzere, na vertente norte, cerca de 5080 km2 de bacia. Contudo, a 
contribuição do escoamento médio anual do Zêzere é da ordem dos 3292 hm3/ano enquanto a do 
Sorraia é de 1185 hm3/ano. 

Do conjunto de vinte e uma bacias hidrográficas de afluentes e áreas intermédias do rio Tejo, a bacia do 
rio Zêzere (na qual se insere a sub-bacia da ribeira da Bezelga) ocupa a segunda posição no que diz 
respeito a área drenada (20,3% do total de área drenada), ocupando a primeira posição no contributo 
(601mm) para o escoamento médio anual do Tejo. 

Na Figura III.18 representa-se o enquadramento hidrográfico da área de Projeto no contexto da massa 
de água superficial 05TEJ0923, constante no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo. 

                                                                        
1 ARH-Tejo, 2011 
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Figura III.18 – Enquadramento hidrográfico da área de Projeto no contexto da massa de água 
superficial 05TEJ0923. 
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1.4.2. Enquadramento local 

A área de intervenção localiza-se na sub-bacia hidrográfica da ribeira da Bezelga, inserida na sub-bacia 
do rio Nabão, afluente da margem direita do rio Zêzere. 

A ribeira da Bezelga apresenta um cumprimento de 30 km, nascendo próximo da Giesteira (Maciço 
Calcário Estremenho) e em termos de área, a sua bacia tem 209 km2. O sentido preferencial de 
escoamento é Oeste – Este e, a confluência com o rio Nabão ocorre próximo de Santa Cita.  

Em termos litológicos toda a sub-bacia é constituída por formações sedimentares, estratigraficamente 
enquadradas entre o Jurássico (que aflora em 56% da área da sub-bacia) e o Holocénico. 

A ocupação do território1 correspondente à massa de água 05TEJ0923 é maioritariamente preenchida 
com: 

• Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea (28% da área da massa de água); 

• Florestas (24% da área); 

• Culturas permanentes (19% da área). 

A tipologia “Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção” 
ocupava em 2007, 1% da área correspondente à massa de água. Da consulta de imagens de satélite 
captadas em 2012 corrobora-se este valor, obtido 5 anos antes.   

Na Figura III.19 destaca-se a área de intervenção e, a rede hidrográfica da massa de água 05TEJ0923. 
Numa análise sumária da figura sobressaem: 

• A ausência de uma drenagem superficial bem definida no sector Oeste da massa de água, 
coincidente com formações carbonatadas do Jurássico de elevada permeabilidade e 
carsificação; 

• A proximidade do denominado ribeiro das Matas, o qual se encontra a menos de 100 metros 
do limite norte da área atualmente licenciada; 

• A drenagem de 8 km2, considerando como secção a intersecção do ribeiro das Matas com a 
estrada nacional (com equivalência ao limite da área proposta para ampliação da pedreira). 

Este último encontra-se cartografado à escala 1:25 000 mas, segundo locais raramente exibe caudal 
uma vez que no seu leito existem algares que transferem a água para as redes de 
fracturação/carsificação subterrânea. Em visitas efetuadas ao local nunca foi observado qualquer caudal 
na referida “linha de água” (Figura III.20). Adicionalmente, confirmou-se no terreno, em visita efetuada 
em fevereiro de 2015, a interrupção parcial do talvegue correspondente ao denominado ribeiro das 
Matas (local referenciado como SUP1 na Figura III.19. 

Esta linha de água, no troço junto à área de Projeto, encontra-se classificada como “Área de máxima 
infiltração” (Atualmente denominada como “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”) no 
que à Reserva Ecológica Nacional (REN) diz respeito. 

                                                                        
1 De acordo com a COS, 2007. 
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Figura III.19 – Enquadramento da área de intervenção no contexto da massa de água superficial 
05TEJ0923. 
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Figura III.20 – Aspecto da linha de água mais próxima da área de intervenção (9 de fevereiro de 2015) 

1.4.3. Regime hidrológico 

Para a análise do regime hidrológico na envolvente da área de intervenção pesquisou-se a rede 
hidrométrica da base de dados do SNIRH (Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos). A 
estação mais próxima e localizada na mesma bacia hidrográfica (Estação 16G/01 – Fábrica da Matrena) 
não é contudo representativa dos escoamentos superficiais da proximidade da área de intervenção. 

Esta não representatividade deve-se fundamentalmente à diferença de área drenadas e, diferenças 
litológicas, destacando-se o carácter fortemente permeável das formações carbonatadas aflorantes na 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3  
 

 
III.10 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.152832.03.02.aa 

 

área de intervenção e sua envolvente (Figura III.21). Não são assim, expectáveis nem escoamentos 
superficiais significativos nem escoamentos duradouros na proximidade da área de intervenção. 

Contudo, e uma vez que surge cartografada uma linha de água na cartografia oficial do Instituto 
Geográfico do Exército, à escala 1:25 000, apresentam-se estimativas de caudais máximos afluentes1. 

A delimitação da área de influência encontra-se representada na Figura III.22 tendo o estudo2 utilizado o 
Método Racional na estimativa dos caudais de dimensionamento de vala hidráulica a construir. 

Estes são de3: 

• 8,47 m3/s (no ponto onde se localiza a vala); 

• 8,51 m3/s (caudal máximo da secção da vala antes de transbordar).  

1.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

1.5.1. Enquadramento hidrogeológico regional4 

Em termos hidrogeológicos, a área de intervenção insere-se no Sistema Aquífero Maciço Calcário 
Estremenho, parte integrante da unidade hidrogeológica Orla Ocidental. 

Este sistema aquífero ocupa uma área de 767,6 km2, situando-se entre Rio Maior a Sul, Fátima a 
Nordeste e, Porto de Mós a Noroeste. A delimitação geométrica deste sistema aquífero assemelha-se a 
um polígono tetragonal bastante irregular, ainda que de uma forma ténue se identifique um alongamento 
com direção NE-SW. As formações geológicas que suportam o sistema são maioritariamente rochas 
carbonatadas jurássicas (Figura III.21). 

Os limites do sistema não correspondem totalmente aos limites da unidade geomorfológica designada 
por Maciço Calcário Estremenho, pois a circulação subterrânea estende-se para lá dos limites deste 
maciço. Assim, a Oeste o sistema inclui a Plataforma de Aljubarrota, estendendo-se até à nascente de 
Chiqueda e a Norte inclui a serra de Porto de Mós e as Lombas de Fátima. A Sul e a Este, o sistema é 
delimitado pelo cavalgamento das formações do Maciço Calcário Estremenho sobre a Bacia Terciária do 
Tejo.  

A base do sistema, de idade liásica, é constituída por diferentes tipos de calcários como: calcários 
dolomíticos, semicristalinos, argilosos, compactos e sublitográficos, margosos, microcristalinos. 
Ocorrem ainda, dolomitos, margas, argilas calcárias, gesso e sal-gema. 

O Dogger (onde se encontram as formações aquíferas) é formado por inúmeras variedades 
composicionais de calcários e, margas com intercalações argilosas. Estas formações calcárias do 
Jurássico médio são as formações cársicas por excelência. 

                                                                        
1 Cevalor (2012) 
2 Idem 
3 Ibdem 
4 Baseado maioritariamente no trabalho “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” (Almeida et al., 2000)  
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Figura III.21 – Área carbonatada da massa de água 05TEJ0923. 
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Figura III.22 – Delimitação da bacia drenante da secção considerada no Estudo Hidrológico/hidráulico. 
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O Malm, que apresenta grandes variações de fácies de E para W, é constituído por argilas, margas e, 
novamente inúmeras variedades composicionais de calcários.  

Esta formação, do Jurássico superior, pode ser considerada aquitardo ou barreira parcial (lateralmente, 
a tecto ou a muro) em relação ao aquífero do Dogger1. A espessura das diferentes formações é muito 
variável, podendo atingir algumas centenas de metros. 

A tectónica é condicionada pelos acidentes tardi-hercínicos que afetaram o soco e cuja reativação 
influenciou a cobertura mesozóica2. Os acidentes mais importantes, em extensão e rejeito, têm direções 
NNE-SSW, NE-SW e NW-SE. Estes acidentes individualizam vários blocos: Serra de Porto de Mós e 
Candeeiros, delimitadas a leste pela falha de Rio Maior - Porto de Mós (Falha de Figueiredo), com 
direção N20-30E; Planalto de S. Mamede - Serra de Aire, delimitados a oeste pela Falha do Reguendo 
do Fetal (N20-30E) e a leste pela Falha do Arrife (N30E); Planalto de Santo António, delimitado a oeste 
pela Falha da Costa da Mendiga (N10-20E)3. O Planalto de Santo António encontra-se separado do 
Planalto de S. Mamede por uma área deprimida, controlada por fraturas de direção NW-SE e 
WNW-ESE: as falhas da Costa de Alvados (N20-30W) e Costa de Minde (N50W). 

A carsificação desta região é intensa, apesar de corresponder a um carso jovem. As estruturas cársicas 
presentes são muito variadas (megalapiás, lapiás, dolinas, uvalas, algares e redes de galerias 
subterrâneas) e das mais espetaculares do país. As dolinas, em conjunto com os lapiás, constituem a 
principal forma de exocarsificação. 

O endocarso está representado por algares, galerias e condutas. As galerias e condutas surgem a 
profundidades variáveis, ocorrendo por vezes a 80 m abaixo do nível das nascentes (Almeida et al., 
1996). Os algares são estruturas relativamente antigas e abundantes neste maciço; possuem 
profundidades variáveis, podendo intersectar zonas com vestígios de circulação fóssil ou atual e as 
maiores profundidades situam-se entre os 100 e os 150 m. 

Este sistema apresenta um comportamento típico de aquífero cársico, caracterizado pela existência de 
um número reduzido de nascentes perenes e várias nascentes temporárias com caudais elevados mas 
com variações muito acentuadas ao longo do tempo. É constituído por vários subsistemas cuja 
delimitação coincide aproximadamente com grandes unidades morfoestruturais que dividem o Maciço 
Calcário Estremenho. Cada um desses subsistemas está relacionado com uma nascente cársica perene 
e, por vezes, com várias nascentes temporárias que descarregam apenas em períodos de ponta. A 
delimitação das áreas de alimentação de cada nascente apresenta grandes dificuldades devido ao 
padrão altamente complexo do escoamento em meios cársicos. 

Uma característica comum dos maciços cársicos desenvolvidos é a dificuldade de captar água através 
de furos, pois na maioria dos casos estes são pouco produtivos ou mesmo improdutivos, dado que a 
água circula essencialmente através de galerias cársicas, por vezes de grande capacidade, inseridas 
em maciços rochosos de permeabilidade muito mais baixa. Esta dificuldade de captar água neste tipo 
de meios é bem demonstrada neste Sistema Aquífero onde os dados referentes a sondagens realizadas 
no seu interior, embora escassos, indicam caudais em geral fracos ou nulos. As captações com mais 
sucesso localizam-se perto das principais áreas de descarga. 

                                                                        
1 Crispim (1995) 
2 Ribeiro et al. (1979) 
3 Crispim (1995) 
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Figura III.23 – Enquadramento geográfico do Sistema Aquífero Maciço Calcário Estremenho, 
localização da rede piezométrica do SNIRH e de captações de água subterrânea para abastecimento 

público. 
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A evolução natural dos maciços cársicos faz-se no sentido de uma hierarquização progressiva dos 
escoamentos, caracterizados pela existência de um número reduzido de eixos de drenagem subterrânea 
ligados a nascentes, por vezes muito caudalosas, a que se subordina um grande número de linhas de 
fluxo de reduzida importância. Esta organização da drenagem subterrânea pode ser avaliada, no caso 
presente, pelo facto de ser efetuada apenas por cinco nascentes perenes e algumas temporárias para 
uma área de recarga de quase 800 km2. A drenagem superficial é praticamente inexistente. 

As cinco nascentes com maior débito estão localizadas nos limites do maciço, na zona de contacto com 
rochas menos permeáveis do Jurássico, Cretácico ou Terciário. Duas delas situam-se no bordo W (Liz e 
Chiqueda) e as restantes três no bordo S e E (Almonda, Alviela e Alcobertas). 

A nascente mais importante do Maciço Calcário Estremenho (Olhos de Água do Alviela) fica situada 
num pequeno bloco calcário separado por um afloramento de Cretácico preservado no interior do 
sinclinal de Monsanto (a Este do sistema aquífero). Esta, na estação seca possui débitos de 
30 000 m3/dia, sendo que, a descarga média anual é de 120 hm3. 

O Sistema possui contudo, muitas outras exsurgências de menor importância, tendo sido realizado1 
inventário bastante completo onde contabiliza 120 nascentes. 

A produtividade deste sistema aquífero pode ser avaliada, em termos globais, a partir das estatísticas 
de 28 dados de caudais de exploração, apresentadas no Quadro III.8. 

Quadro III.8 – Produtividade das captações instaladas no Sistema Aquífero Maciço Calcário 
Estremenho (L/s) 

MÉDIA DESVIO PADRÃO MÍNIMO Q1 MEDIANA Q3 MÁXIMO 

2,3 4,5 0 0,5 0,8 1,2 20 

 

A transmissividade estimada a partir de caudais específicos de captações situa-se entre 1 m2/dia e 
4800 m2/dia sendo esta dispersão característica de maciços cársicos com elevado grau de organização 
das drenagens subterrâneas. 

Tendo em conta aspectos hidrogeológicos, geomorfológicos e estruturais, consideram-se, sob o ponto 
de vista hidrogeológico, os seguintes sectores para o sistema aquífero: 

• Serra de Candeeiros e Plataforma de Aljubarrota;  

• Planalto de Santo António; 

• Planalto de S. Mamede e Serra de Aire (onde se localiza a área de intervenção); 

• Depressões de Alvados e Minde. 

  

                                                                        
1 Crispim (1995) 
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O extenso planalto de S. Mamede é drenado essencialmente pelas nascentes dos rios Lis e Almonda. 
Outras nascentes menos importantes, temporárias ou permanentes, situam-se no bordo NE, 
destacando-se a Nascente de Bezelga. A nascente do Almonda, designada originalmente por Olho do 
Moinho da Fonte, é a mais importante. Encontra-se localizada no contacto do maciço calcário com os 
terrenos menos permeáveis da Bacia do Tejo. 

As nascentes do Lis distribuem-se em dois grupos num contexto geológico semelhante, o contacto do 
Oxfordiano com o Kimeridgiano1. O primeiro grupo, na Reixida, inclui três nascentes: Fonte Velha, Fonte 
Nova e Pego das quais apenas o Pego é garantidamente de carácter permanente2. O segundo grupo, 
localizado na povoação de Fontes, é constituído por oito pontos de água sendo a Grota o mais 
espetacular e caudaloso. Situa-se a montante das restantes e tem carácter temporário. Na margem 
direita situam-se a Fonte da Capela, o Olho da Ti Maria Cachopinha e Covão I e III, sendo apenas a 
primeira garantidamente permanente. Na margem esquerda conhece-se uma emergência, Covão 11. Na 
margem direita localiza-se um furo de captação da Câmara Municipal de Leiria. 

No bordo nordeste do Maciço Calcário Estremenho o grupo de nascentes3 mais importante, que inclui o 
Olho da Fonte, situa-se no leito do ribeiro de CaldeIas, afluente da ribeira da Caranguejeira. As 
nascentes deste grupo representam provavelmente a drenagem dos calcários do jurássico superior. 
Existem ainda outras nascentes cujo carácter cársico é menos evidente, que se dirigem para a bacia de 
Ourém. 

Na análise espaciotemporal da piezometria do Sistema, deve ter-se em conta que os dados disponíveis 
não permitem efetuar uma caracterização de forma pormenorizada. No entanto, as observações que se 
tem vindo a fazer permitem esboçar uma panorâmica das tendências principais das direções e sentidos 
de fluxo. Essas direções estão condicionadas essencialmente pela posição das nascentes principais. 
Parte das conclusões que foi possível obter, devem-se a resultados de traçagens e a deduções 
baseadas nas características geológicas, estruturais e geomorfológicas da região. Assim, a definição 
rigorosa das linhas divisórias de águas subterrâneas, é nalgumas áreas razoavelmente conhecida 
sendo que noutras está sujeita a confirmação à medida que mais dados forem sendo obtidos. 

Quanto às tendências temporais, é possível afirmar a inexistência de qualquer tendência de período 
longo. Como é típico de aquíferos cársicos, as flutuações interanuais são de grande amplitude podendo, 
nalgumas regiões, ultrapassar os 80 m. 

Em consulta efetuada ao SNIRH4 (http://snirh.pt) confirmou-se esta ordem de grandeza das flutuações 
interanuais dos níveis piezométricos. Assim, no ponto 317/225 onde já foram efetuadas 98 leituras, 
regista-se uma amplitude máxima de 82,95m enquanto, no ponto 327/72 com 135 leituras, essa 
amplitude se cifra nos 91,87m (Quadro III.9). 

  

                                                                        
1 Crispim, 1995 in Almeida C. et al., 2000 
2 Crispim, 1995 in Almeida C. et al., 2000 
3 Crispim, 1995 in Almeida C. et al., 2000 
4 Consulta efetuada no dia 18 de Setembro de 2015. 
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Quadro III.9 – Amplitudes piezométricas em furos da rede SNIRH 

REF SNIRH 317/1 317/225 317/235 318/2 327/72 

NÚMERO DE REGISTOS 139 98 42 321 135 

PERÍODO DE 

OBERVAÇÕES 
Nov 00 – Abr 15 Jan 01 – Set 10 Jan 01 – Fev 05 Jan 82 – Jul 15 Jan 01 – Abr 15 

AMPLITUDE DO NÍVEL 

PIEZOM. (M) 
3,15 82,95 40,31 32,53 91,87 

TIPO DE PONTO DE 

ÁGUA 
Furo com 70m 

de profundidade 
Furo com 248m 
de profundidade 

Furo com 95m 
de profundidade 

Furo com 50m 
de profundidade 

Furo com 260m 
de profundidade 

 

Para o cálculo do balanço hídrico do sistema, considera-se uma precipitação média anual da ordem dos 
1000 a 1500 mm/ano. Com base neste valor, diversos autores chegaram aos seguintes valores de 
recarga para o Maciço Calcário Estremenho: 

AUTOR PRECIPITAÇÃO EFICAZ RECARGA 

Oliveira et al. (1994) - 342 mm/ano = 299,9 hm3/ano 

Almeida (1992); Crispim e Romariz (1990) 50% 500 hm3/ano 

Novo et al. (1991) 37 a 43% 550 a 650 mm/ano = 434,7 a 513,8 hm3/ano 

Lobo Ferreira e Rodrigues (1988) - 260 mm/ano = 205,5 hm3/ano 

Lobo Ferreira (1982) - 287 mm/ano = 226,9 hm3/ano 

 

Considerando que, da área total do sistema, uma parte é constituída por rochas com menor aptidão 
aquífera e menor capacidade de infiltração, é provável que os recursos hídricos médios, renováveis, 
sejam da ordem dos 300 hm3/ano a 350 hm3/ano. 

O total escoado através das 3 nascentes principais, Alviela, Almonda e Fontes (Lis), é estimado1 em 
cerca de 275 hm3/ano, correspondendo ao Lis 60 a 70 hm3/ano. Considerando como válido o valor 
acima indicado para as entradas, as restantes nascentes debitarão entre 25 e 75 hm3/ano, ou seja, 
entre 10 e 20% do total. 

  

                                                                        
1 Almeida et al., 1996 in Almeida et al., 2000 
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1.5.2. Enquadramento hidrogeológico local 

Para o enquadramento hidrogeológico local, foi realizado um levantamento de campo com inventário de 
pontos de água e foi considerada informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente e 
pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). 

Em termos da rede piezométrica de pontos de água do SNIRH, o ponto mais próximo (309/32) da área 
de intervenção encontra-se a cerca de 7 km de distância. Da bibliografia e do levantamento de campo 
realizado, apenas foi possível identificar num raio de 2 km, dois furos (Figura III.23). As características 
identificadas destas captações encontram-se descritas no Quadro III.10. 

A caracterização de pormenor das condições hidrogeológicas na envolvente próxima da área de 
intervenção vê-se comprometida pela escassez de dados obtidos quer na pesquisa bibliográfica quer 
nos levantamentos de campo. Ainda que não se consiga precisar a cota a que se encontra o nível 
piezométrico (nível freático), é elevada a probabilidade do mesmo se encontrar abaixo da cota 150, 
atendendo às informações obtidas para o furo “Subt01”. 

A área de intervenção encontra-se numa região de recarga do sistema, potenciada pelas escavações 
existentes na pedreira (Figura III.24) e em pedreiras vizinhas. Na pedreira Casal Farto n.º 3 a cota 
mínima atual da exploração é 277. 

A água consumida na pedreira para fins industriais é proveniente de um furo localizado na Maxieira, 
sendo o consumo médio de água de 310 m3/mês. 

Quadro III.10 – Pontos de água subterrânea inventariados na envolvente próxima da área de Projeto. 

REFERÊNCIA 
TIPO DE PONTO DE 

ÁGUA 
OBSERVAÇÕES 

Subt01 Furo vertical 

M = 158737; P = 289596 

Furo com profundidade superior a 450m e nível produtivo aos 
415m, segundo informação fornecida no local. Impossível (por 

razões técnicas) a medição do nível piezométrico. A água 
captada é usada na pedreira “Chapada nº6434”. 

0869/07 - DSRVT Furo vertical Licença provisória 0869/07 – DSRVT. Sem dados adicionais. 

 

Da consulta efetuada ao Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 
Residuais (INSAAR) constatou-se que as captações públicas de água subterrânea mais próximas da 
área de intervenção se encontram a 5,4 km para SSE. 
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Figura III.24 – Enquadramento da área a licenciar e localização de pontos de água subterrânea 
inventariados. 
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Figura III.25 – Morfologia favorável à infiltração das águas na pedreira em estudo. 

1.6. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

1.6.1. Enquadramento legal 

A avaliação da qualidade da água é enquadrada legalmente pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
agosto, que estabelece as normas, os critérios e os objetivos de qualidade com a finalidade de proteger 
o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. Para os 
parâmetros de qualidade estabelecidos naquele diploma foram definidos: valores máximos admissíveis 
(VMA), que indicam os valores de norma de qualidade que não devem ser ultrapassados; valores 
máximos recomendáveis (VMR), que indicam os valores de norma de qualidade que devem ser 
respeitados ou não excedidos; e valores limite de emissão (VLE) que indicam o valor da concentração 
de determinadas substâncias que não podem ser excedidos por descarga no meio aquático. A secção 
III, daquele diploma, relativa à água para consumo humano foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, 
de 5 de setembro, que aprova as normas relativas à qualidade da água destinada a este uso, 
transpondo para o direito interno a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de novembro. Este último, 
revisto pelo Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de agosto. 

Quando considerado o uso para consumo humano (o mais exigente em termos de qualidade), a água 
deve satisfazer um conjunto de condições relativamente a valores paramétricos fixados nas partes I, II e 
III do Anexo I do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de agosto, bem como, cumprir os controlos de rotina, 
inspeção e frequências mínimas de amostragem e análise de águas com esse fim. Não sendo indicado 
o seu uso para um fim específico, as águas superficiais deverão, contudo, satisfazer um conjunto de 
objetivos ambientais de qualidade mínima. Esses objetivos ambientais são listados no Anexo XXI do 
Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. 
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A descarga de águas residuais no meio aquático recetor condiciona a sua qualidade e encontra-se 
genericamente regulamentada no Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto. Articulados 
com o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, referem-se os seguintes diplomas estabelecidos, também, 
com vista à redução da poluição dos meios aquáticos provocada pelas descargas de águas residuais 
pontuais e difusas: 

• Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, que fixa objetivos de qualidade de determinadas 
substâncias perigosas que foram consideradas prioritárias em função da respectiva 
toxicidade, persistência e bioacumulação; 

• Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de outubro, que constitui um aditamento ao diploma anterior e 
onde se encontram, também, definidos objetivos de qualidade para determinadas substâncias 
perigosas. 

Finalmente, foi publicado o Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, que estabelece normas de 
qualidade ambiental (NQA) para as substâncias prioritárias e para outros poluentes, identificados, 
respectivamente, nos Anexos I e II do diploma, tendo em vista assegurar a redução gradual da poluição 
provocada por substâncias prioritárias e alcançar o bom estado das águas superficiais. Este diploma 
revoga parcialmente os diplomas anteriormente referidos, nomeadamente os Anexos I, XX e XXI  do 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e o Anexo do Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de novembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de outubro. 

1.6.2. Potenciais contaminantes aquáticos associados à atividade em 
estudo 

Nas atividades de extração mineral de inertes a céu aberto, o parâmetro que assume maior relevo sobre 
a qualidade da água é o transporte de sólidos para as linhas de água, com consequente incremento da 
concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST). Este transporte pode ter origem natural (durante 
períodos de precipitação intensa e prolongada) ou resultar da ação do Homem (com libertação de 
efluentes para o meio hídrico). O primeiro pode ainda incidir sobre o meio geológico não 
intervencionado (natural ou seminatural) ou intervencionado (e.g.: frentes de exploração, escombreiras). 

A erosão hídrica e eólica e o transporte por ação mecânica, associados ao deficiente acondicionamento 
dos materiais ou à falta de limpeza dos acessos, podem também ter como consequência a afectação 
das linhas de drenagem natural existentes na área. Por exemplo, uma deficiente concepção e 
manutenção dos taludes, pode conduzir a ravinamentos importantes e ao consequente arrastamento de 
partículas sólidas para os órgãos de drenagem pluvial, com prejuízo para a qualidade das linhas de 
água recetoras. 

Outro aspecto importante, com eventuais consequências sobre a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, tem a ver com a possibilidade de ocorrência de situações acidentais anómalas, 
associadas a derrames de óleos (novos ou usados), combustíveis ou outras substâncias tóxicas ou 
perigosas. 

No caso em estudo, a drenagem das águas residuais provenientes das instalações sociais é efetuada 
para uma fossa séptica estanque, esgotada periodicamente por empresa credenciada para o efeito, não 
constituindo, por isso, fonte de contaminação.  

Os óleos novos e usados assim como o combustível usado na instalação, são armazenados em 
recipientes estanques. Os óleos usados são recolhidos periodicamente por empresa credenciada para o 
efeito.  
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No processo de desmonte dos calcários (com recurso a máquinas de fio diamantado) são gerados, 
ainda que em quantidade reduzida, efluentes líquidos que consistem em águas com elevado teor de 
sólidos em suspensão (Figura III.26). 

 

Figura III.26 - Águas com elevado teor de sólidos em suspensão, no fundo da corta. 

1.6.3. Potenciais contaminantes aquáticos associados a atividades na 
envolvente da área de intervenção 

Na envolvente próxima da área de intervenção predomina a ocupação florestal e vegetação arbustiva e 
herbácea, virtualmente não geradora de contaminantes para o meio hídrico. Contudo, a 1,2 km Este 
existe um posto de abastecimento de combustível potencialmente gerador de contaminação das águas 
por hidrocarbonetos e, a 750 m ENE encontra-se uma lagoa de decantação, impermeabilizada, de 
matéria orgânica de origem desconhecida (Figura III.27). A estanquicidade e o modo de esvaziamento 
desta lagoa é igualmente desconhecido. 

Na consulta efetuada ao Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 
Residuais (INSAAR) não se identificaram pontos de rejeição de águas residuais num raio de 
aproximadamente 5 km com centro na área de Projeto. A ETAR mais próxima (ETAR de Fátima) 
encontra-se a jusante, a 2,6 km NE da área de Projeto, possuindo tratamento terciário.  
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Figura III.27 – Lagoa de decantação de matéria orgânica. 

1.6.4. Qualidade das águas superficiais 

Para a caracterização regional da situação de referência em termos de qualidade das águas superficiais 
consultou-se o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos em http://snirh.inag.pt/. A 
pesquisa efetuada na envolvente da área de intervenção não devolveu qualquer estação a montante da 
área de intervenção e, a jusante, a estação mais próxima (16G/01 – Fábrica da Matrena) encontra-se a 
28 km, drenando uma área de 1047 km2, não se considerando representativa da área de interesse para 
o presente estudo. 

Na consulta efetuada ao Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 
Residuais (INSAAR) só na sub-bacia da ribeira da Bezelga identificaram-se vários pontos de rejeição de 
águas residuais no meio recetor após tratamento, oriundas de ETAR’s e Fossas Sépticas Colectivas. 

Adicionalmente, e conforme já referido, na proximidade da área de Projeto o escoamento superficial é 
bastante reduzido e confinado no tempo, o que diminui de forma drástica a representatividade de 
quaisquer dados analíticos que aí se obtenham. 

1.6.5. Qualidade das águas subterrâneas 

Como já referido no âmbito do factor ambiental Recursos Hídricos Subterrâneos, a área de projeto 
insere-se no Sistema Aquífero Maciço Calcário Estremenho (MCE), parte integrante da unidade 
hidrogeológica Orla Ocidental. Este sistema aquífero ocupa uma área de 767,6 km2, situando-se entre 
Rio Maior (a Sul), Fátima (a Nordeste) e Porto de Mós (a Noroeste).  
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Para a caracterização da situação de referência em termos de qualidade das águas subterrâneas 
consultou-se: 

a) O trabalho “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”, realizado pela FCUL/INAG ; 

b) Os dados de base do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, disponíveis 
em http://snirh.pt e; 

c) O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo. 

Com vista a uma melhor caracterização da qualidade das águas a nível local amostrou-se a água do 
furo “SUBT01” localizado a menos de 500 metros da área de Projeto, medindo-se alguns parâmetros 
físico-químicos expeditos. 

Deste modo temos, do nível regional para o nível local: 

CARACTERIZAÇÃO REGIONAL BASEADA EM INFORMAÇÃO RECOLHIDA NO RELATÓRIO “SISTEMAS 

AQUÍFEROS DE PORTUGAL CONTINENTAL”. 

Neste trabalho é analisado um conjunto de análises (elementos maiores) referentes a um período 
compreendido entre 1970 e 1995. A maioria das águas tem mineralização total mediana, são 
moderadamente duras a muito duras e, exibem fácies bicarbonatada cálcica. As estatísticas 
apresentadas no Quadro III.11 foram calculadas com base em análises de nascentes referentes a um 
período compreendido entre 1988 e 1991. 

Quadro III.11 - Principais estatísticas relativas às águas do sistema MCE 
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Numa perspectiva de classificação da qualidade das águas com vista à sua utilização para consumo 
humano tem-se que: 

• Sob o ponto de vista químico, estas águas podem ser consideradas de boa qualidade pois não 
se verifica nenhum caso de violação dos VMAs1, situando-se a maioria dos parâmetros abaixo 
dos respectivos VMRs, com algumas excepções. Assim, em relação aos Cloretos verifica-se 
que 20% excedem o VMR alcançando o valor máximo de 157 mg/L. Para o Nitrato apenas se 
obtiveram 10 valores (análises de um período entre 1966 e 1991). Uma das análises excede o 
VMR, situando-se as restantes abaixo daquele limite. Por último, mais de metade dos valores 
de condutividade (55%) excede o VMR. 

No entanto, dada a vulnerabilidade deste tipo de sistema aquífero podem ocorrer contaminações 
súbitas de diversos tipos, sendo conhecidos casos pontuais de excesso de gorduras, 
hidrocarbonetos, metais pesados, etc. 

• Do ponto de vista bacteriológico, a qualidade pode-se considerar deficiente pois ocorrem 
frequentemente valores muito superiores aos admissíveis, nomeadamente de coliformes 
fecais e totais, estreptococos e, mesmo, salmonelas, certamente relacionados com as 
deficientes condições de saneamento básico no interior do Maciço. 

No que respeita ao uso agrícola destas águas, a maioria (95,3%) pertence à classe C2S1 pelo que 
representam um perigo de salinização médio e perigo de alcalinização baixo2. As restantes pertencem à 
classe C3S1. Os parâmetros físico-químicos cumprem todos os VMA e VMR, excepto o cloreto em duas 
amostras que se situam acima do último daqueles limites. 

CARACTERIZAÇÃO REGIONAL COM BASE EM DADOS DO SNIRH  

Na caracterização de âmbito geográfico regional com base em dados do SNIRH analisaram-se dados 
analíticos de dezassete pontos de água da rede de monitorização da qualidade da água subterrânea 
(Figura III.28) disponíveis para consulta em http://snirh.pt (consulta efetuada em setembro 2015). 
Algumas características destes pontos de amostragem são apresentadas no Quadro III.12. Destacam-se 
contudo o predomínio dos furos como tipo de ponto de água; mineralizações totais compreendidas entre 
171 e 1027 mg/L; oscilações significativas dos valores de mineralização das águas nalguns pontos de 
amostragem e, claro predomínio da fácies bicarbonatada cálcica ainda que surjam pontualmente fácies 
distintas. 

A informação disponibilizada pelo SNIRH sendo complementar da informação disponibilizada no 
relatório “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” apresenta como vantagens, entre outros: 

• Maior atualidade dos dados, compreendidos entre os anos 2000 e 2014; 

• Georreferenciação dos locais de amostragem, por vezes com características construtivas das 
captações associadas.  

                                                                        
1 VMA = Valor máximo admissível; VMR = Valor máximo recomendado. Valores de norma de qualidade 
constantes no DL nº236/98 de 1 de Agosto 
2 Classificação do “U. S. Salinity Laboratoty Staff” 
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Figura III.28 – Rede de qualidade das águas subterrâneas do sistema aquífero O20 (SNIRH).  
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No anexo II exibe-se as variações de concentrações de alguns parâmetros físico-químicos e parâmetros 
microbiológicos monitorizados. De uma análise sumária desse anexo destacam-se: 

a) A variabilidade temporal de alguns iões maiores: 

• No furo 308/53 a concentração máxima de cloretos é 19 vezes superior ao valor mínimo 
registado e, a razão concentração máxima/concentração mínima de cálcio é de 5,2 vezes; 

• No furo 317/225 a concentração máxima registada em magnésio é 236 vezes superior ao 
valor mínimo registado e, a razão concentração máxima/concentração mínima de nitratos é de 
catorze vezes; 

• O ião cloreto regista ainda nos pontos de água 319/72 e 328/66 razões concentração 
máxima/concentração mínima de, respectivamente, 12 vezes e 11 vezes. 

b) A existência de vários pares ponto de água/parâmetro monitorizado com reduzido número de 
análises o que compromete qualquer interpretação que se tente efetuar sobre os mesmos. A 
título de exemplo indicam-se os pares: 328/66 – ião bicarbonato; 317/258 e 328/66 – iões 
potássio e sódio.   

c) A violação de valores normativos estabelecidos em diferentes documentos legais por alguns 
pontos de água subterrânea da rede do SNIRH com a distribuição expressa no Quadro III.13. 

Quadro III.12 – Mineralização total, variação sazonal da mineralização e fácies hidroquímica. 

PONTO DE ÁGUA N 
Amplitude 

(mg/L) 
Máx/Mín Fácies hidroquímica 

297/32 (Nascente) 6 460 - 518 13% Bicarbonatada cálcica 

308/53 (Furo) 11 542 - 1027 89% 

Predominantemente 
bicarbonatada cálcica. 

Pontualmente bicarbonatada 
magnesiana e, cloretada sódica 

308/C82 (Furo) 7 512 - 588 15% Bicarbonatada cálcica 

309/32 (Furo c/171m) 2 729 - 745 2% Bicarbonatada cálcica 

317/225 (Furo c/248m) 2 668- 678 2% Bicarbonatada cálcica 

317/235 (Furo c/95m) 2 651 - 694 7% Bicarbonatada cálcica 

317/246 (Furo c/241m) 2 632 - 636 1% Bicarbonatada cálcica 

317/258 (Mina) 1 600 - Bicarbonatada cálcica 

318/C83 (Poço) 8 354 - 404 14% 

Predominantemente 
bicarbonatada cálcica. 

Pontualmente bicarbonatada 
magnesiana 

319/72 (Furo c/67m) 2 415 - 462 11% Bicarbonatada cálcica 

327/81 (Furo c/220m) 2 683 - 697 2% Bicarbonatada cálcica 
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PONTO DE ÁGUA N 
Amplitude 

(mg/L) 
Máx/Mín Fácies hidroquímica 

328/5 (Furo c/316m) 4 171 - 204 20% Bicarbonatada cálcica 

328/28 (Furo c/260m) 4 468 - 486 4% Bicarbonatada cálcica 

328/43 (Furo c/120m) 2 721 - 736 2% Bicarbonatada cálcica 

328/45 (Furo c/130m) 2 213 - 235 10% Cloretada sódica 

328/47 (Furo c/207m) 2 522 - 540 3% Bicarbonatada cálcica 

328/66 (Nascente) 1 401 - Bicarbonatada cálcica 

 

Quadro III.13 - Valores normativos constantes dos Anexos I e XVI do DL n.º 236/98 (violações). 

 
ANEXO I DO DL Nº 236/98 

QUALIDADE DAS ÁGUAS DESTINADAS À PRODUÇÃO 

DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

ANEXO XVI DO DL Nº 236/98 

QUALIDADE DAS ÁGUAS DESTINADAS 

À REGA 

 VMR VMA VMR 

297/32 - - - 

308/53 Cloretos; Sulfatos - Cloretos 

308/C82 - - - 

309/32 Coliformes fecais; Coliformes totais - - 

317/225 Coliformes fecais; Coliformes totais Nitratos Nitratos; Coliformes fecais 

317/235 - - - 

317/246 - Nitratos Nitratos 

317/258 Coliformes fecais; Coliformes totais - Cloretos; Coliformes fecais 

318/C83 - - - 

319/72 Coliformes totais - Cloretos 

327/81 Coliformes fecais; Coliformes totais Nitratos Nitratos; Coliformes fecais 

328/5 Coliformes fecais - - 

328/28 Coliformes totais - Cloretos 

328/43 Nitratos - Cloretos 

328/45 Coliformes totais Nitratos Nitratos 

328/47 Coliformes totais - - 

328/66 Coliformes fecais; Coliformes totais - Cloretos; Coliformes fecais 
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CARACTERIZAÇÃO REGIONAL COM BASE NO PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO 

TEJO. 

A massa de água subterrânea Maciço Calcário Estremenho encontra-se classificada com “Bom estado 
químico”1. Ainda no Anexo Cartográfico do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo se encontra 
a informação de massa de água sem excedência de nitratos2, com excedência de pesticidas3 e com 
excedência de outros poluentes4. 

CARACTERIZAÇÃO LOCAL – CAPTAÇÕES PRÓXIMAS DA ÁREA DE PROJETO 

Para a caracterização, ainda que bastante sumária, das águas subterrâneas a nível o mais local 
possível (a distância inferior a 500 m da área de projeto), efetuaram-se, no dia 9 de fevereiro de 2015, 
algumas medições in situ num furo de pedreira vizinha (Figura III.24). Os resultados são os constantes 
do Quadro III.14. 

Quadro III.14 – Parâmetros expeditos medidos em furo existente na pedreira. 

PONTO DE ÁGUA CE (µµµµS/cm) pH TEMPERATURA DA ÁGUA (ºC) ASPECTO 

SUBT01 361 7,0 17,2 Límpida e inodora 

 

O reduzido número de parâmetros determinados e o seu carácter pontual não permitem qualquer 
classificação destas águas quanto à sua fácies hidroquímica e/ou sua aptidão para um determinado uso 
(consumo humano, rega, etc.).  

1.6.6. Vulnerabilidade das águas subterrâneas  

De uma forma geral não existe nenhuma forma satisfatória de representar a vulnerabilidade dos 
aquíferos. De facto, não é possível representar num único mapa, sobretudo de pequena escala todas as 
condicionantes geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas que exercem algum controlo sobre o 
comportamento dos contaminantes. Cada grupo de contaminantes é afectado por inúmeros factores que 
incluem o tipo e a espessura do solo, características e espessura da zona não saturada (zona vadosa), 
taxa de recarga, características do aquífero etc. 

Ainda assim, são frequentemente utilizados índices que sintetizam, num único valor, a influência de 
todos os factores que, direta ou indiretamente, contribuem para influenciar a sua vulnerabilidade. 

Para este Projeto, apresenta-se uma abordagem da vulnerabilidade aquífera do Sistema Aquífero, 
segundo o Método Qualitativo EPPNA5, realizada a partir de metodologias qualitativas baseadas no 
critério litológico dos aquíferos ou das formações hidrogeológicas indiferenciadas. 

  

                                                                        
1 Mapa 74 do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo 
2 Mapa 76 do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo 
3 Mapa 77 do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo 
4 Mapa 78 do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo 
5 Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água 
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Este método considera oito classes de vulnerabilidade que se descrevem no Quadro III.15. 

Quadro III.15 – Classes de vulnerabilidade segundo um critério litológico. 

CLASSE TIPO DE AQUÍFERO RISCO 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a 

água superficial 
Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a 

água superficial 
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo a variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 

 

O presente caso de estudo enquadra-se na classe de vulnerabilidade V1 (vulnerabilidade Alta). 

1.7. SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO 

1.7.1. Introdução 

O solo é a camada superficial da crosta terrestre constituída por partículas minerais, matéria orgânica, 
água, ar e microrganismos, essencial para a sobrevivência e desenvolvimento da vegetação e da vida 
animal terrestre, sendo assim, um fator ambiental fundamental para a subsistência humana.1 

A formação do solo é um processo lento, gradual e constante, sendo por isso considerado um recurso 
natural não renovável nem regenerável. Esse processo origina a constituição de camadas 
granulometricamente diferenciadas, misturadas com matéria orgânica às quais se denominam 
horizontes do solo.2  

A cartografia e caraterização dos solos é um processo bastante importante para determinar a sua 
tipologia e capacidade de uso, sendo normalmente classificados conforme o tipo de rocha mãe, 
temperatura, relevo, profundidade, textura, cor e influência de lençol freático. 

A atividade de exploração de massas minerais, quando efetuada ao nível superficial, implica a afetação 
dos solos através das necessárias desmatações e decapagens com vista à extração do recurso e para 
instalação das respetivas infraestruturas de apoio, como são os casos dos anexos sociais e industriais, 
parques de produtos, escombreiras, entre outras. 

                                                                        
1 Costa, 1999. 
2 Idem. 
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Esse tipo de atividade traduz-se, de um modo geral, em impactes temporários e localizados, 
permanecendo potencialmente ativos enquanto o recurso mineral é explorado. Desse modo, o 
planeamento atempado e integrado dos usos e funções do solo revela-se muito importante dado que, 
permite tomar, oportunamente, medidas que minimizem a degradação dos solos a afetar, 
salvaguardando os usos e funções adequados, consoante a sua capacidade produtiva. Ou seja, deverá 
garantir-se que os melhores solos são salvaguardados, através de decapagem e armazenamento em 
condições adequadas de conservação. 

Nesse sentido, a ocupação dos solos pelas várias atividades deverá ser adequada em conformidade 
com a sua capacidade de uso, evitando ao máximo a sua degradação e destruição, sobretudo, no caso 
de solos com elevada capacidade produtiva, essenciais para o desenvolvimento de uma agricultura 
sustentável. 

Para isso, é essencial a definição de uma estratégia de planeamento para todas as atividades a 
desenvolver, de modo a garantir que a afetação da área se cinja ao mínimo possível para a implantação 
do projeto e, numa fase de desativação, seja possível a integração e recuperação ambiental e 
paisagística de toda a área afetada. 

No desenvolvimento do projeto, é imperativo a análise e caraterização do estado atual do ambiente, em 
sentido lato, na sua área de influência. Essa análise tem por objetivo definir as condições do estado 
corrente do ambiente, suscetíveis de serem influenciadas pela implantação do Projeto. Essa 
caraterização fundamenta-se na informação de base obtida a partir de bibliografia e cartografia 
disponível e análises in loco para aferição da informação recolhida.  

Nesse sentido, determinou-se a área em estudo (focalizada na área de implantação do projeto) sobre a 
qual incidirá a caraterização e análise da situação de referência do fator ambiental solos.  

A área de estudo apresenta um relevo ondulado, onde predominam os solos originários de materiais 
calcários, onde é percetível o desenvolvimento de uma ocupação silvícola pobre, constituída por matos 
rasteiros, algumas manchas de povoamentos arbóreos lenhosos, dominados pelo pinheiro bravo em 
associação com eucalipto interrompidas por um núcleo de indústria extrativa e nas zonas mais baixas e 
aplanadas, por parcelas agrícolas. 

Neste capítulo, será efetuada uma breve descrição dos solos presentes na referida área em estudo, 
atendendo à área de intervenção do projeto de ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3. 

1.7.2. Caraterização dos solos na Área de Estudo 

De acordo com a classificação do Atlas do Ambiente1 e das unidades taxonómicas e de unidades de 
capacidade de uso agrícola do solo para carta de solos e de capacidade de uso de Portugal do 
CNROA/SROA2 identificam-se e descrevem-se seguidamente a tipologia e a capacidade de uso dos 
solos na área em estudo. 

                                                                        
1 Atlas do Ambiente Digital da Agência Portuguesa do Ambiente 
2 Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário / Serviço de Reconhecimento e Ordenamento 
Agrário. 
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1.7.2.1.  Tipologia dos solos 

Os solos que ocorrem nesta têm como material originário o calcário e são, de acordo com a 
classificação do Atlas do Ambiente1, Luvissolos rodocromicos cálcicos, que se caraterizam por 
apresentarem um horizonte B argiloso, por lixiviação da camada superficial. Esses solos, quando 
associados a declives pouco acentuados e a zonas de baixa (coluvionares ou aluvionares) 
encontram-se vocacionados para a produção agrícola de culturas arvenses e hortícolas, enquanto que 
em situações de relevo mais acidentado, e devido ao facto de serem facilmente erodíveis, apresentam 
maiores restrições, pelo que apresentam pastos extensivos e explorações florestais. 

De acordo com a cartografia do Atlas do Ambiente, no que respeita à capacidade de uso do solo, a área 
em estudo insere-se na classe F, que corresponde a solos com severas limitações para a produção 
agrícola, devido, à presença de declives acentuados e à sua elevada suscetibilidade à erosão. Por esse 
motivo encontram-se sobretudo vocacionados para a produção florestal e silvícola. 

Ainda assim, segundo o PDM de Ourém em vigor e publicado anteriormente ao avanço da indústria 
extrativa no local, verifica-se que grande parte da área a licenciar se encontra classificada como RAN. 
No entanto, grande parte dessa área foi já afetada pela exploração de calcário, tendo os solos sido 
decapados e utilizados na recuperação paisagística já executada, nomeadamente, na constituição do 
cordão de terras com revestimento vegetal ao longo do limite norte da pedreira que confina com a via 
rodoviária que faz ligação à EN 357, efetuado com o objetivo de resguardar e integrar paisagisticamente 
a pedreira na envolvente. (Figura III.29) 

 

Figura III.29 – Cordão de terras criado ao longo do limite norte da pedreira. 

                                                                        
1 www.apambiente.pt 
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1.7.2.1.  Ocupação Atual do Solo 

A intensidade e a natureza dos impactes gerados pela alteração do uso do solo dependem das suas 
potencialidades intrínsecas. Quanto maior for a potencialidade de uso agrícola ou florestal de um 
determinado solo, maiores serão as alternativas para a sua utilização. Dessa forma, uma alteração 
profunda do uso, em particular quando essa utilização é não agrícola ou florestal, pode gerar impactes 
significativos, principalmente quando os solos com essas caraterísticas são raros ou quando a tipologia 
da sua ocupação assume um interesse ou valor particular. 

Tendo como base fotografias aéreas e cartas de ocupação do solo recentes, conjugados com trabalho 
de campo, foram delineadas e identificadas as manchas com o uso atual do solo verificados na área em 
estudo.  

Nesse sentido, para a caraterização da situação de referência apresenta-se, na Figura III.30, uma 
fotografia aérea onde é patente o uso atual do solo na área em estudo.  

 

Figura III.30 – Ocupação do solo na área de estudo. 
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A partir da análise da distribuição da ocupação do solo verifica
representatividade na área em estudo são os espaços florestais, matos e vegetação rasteira, ocupando 
cerca de 56% da mesma. As áreas de indústria extrativa representam
espaços agrícolas com carácter de subsistência, com aproximadamente 18%. A área em estudo 
abrange ainda, embora pontualmente, alguns espaços urbanos os quais representam cerca de 2% da 
ocupação do solo na área em estudo. (

O pequeno núcleo urbano de Casal Farto
Farto n.º 2 e é composto por um conj
bom estado de conservação. 

No que diz respeito à área de projeto, 
explorada para extração de calcário, no quadrante sudoeste, 
e a restante área a licenciar onde existe uma ocupação com terrenos incultos ocupados sobretudo com 
matos autóctones rasteiros e vegetação arbórea tipicamente florestal, composta sobretudo, por pinhal e 
pontualmente eucaliptos, a qual corresponde a cerca de 64% da área total de projeto (

Figura III.31 – Ocupação atual do solo onde são evidentes as áreas oc
as áreas ocupadas com floresta e matos.

1.7.3. Conclusões 

Através da análise efetuada neste capítulo, a área em estudo insere
baixa qualidade (Luvissolos rodocromicos cálcicos) e de fraca capacida
limitações de usos e funções (Classe F)

Os solos classificados como RAN no PDM de Ourém, abrangidos pela área a licenciar e atualmente já 
decapados tendo como objetivo a extração de calcário, foram em grande parte utilizados na 
recuperação paisagística da pedreira, nomeadamente, na constituição de um cordão de terras no limite 
norte da pedreira, posteriormente semeado e plantado.

No que diz respeito ao uso do solo a afetar pela ampliação da pedreira, esse é essencialmente silvíc
composto maioritariamente por matos rasteiros e pinheiro bravo, Ainda assim, de um modo geral, não 
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ir da análise da distribuição da ocupação do solo verifica-se que, a categoria com maior 
representatividade na área em estudo são os espaços florestais, matos e vegetação rasteira, ocupando 
cerca de 56% da mesma. As áreas de indústria extrativa representam cerca de 24%, seguindo
espaços agrícolas com carácter de subsistência, com aproximadamente 18%. A área em estudo 
abrange ainda, embora pontualmente, alguns espaços urbanos os quais representam cerca de 2% da 
ocupação do solo na área em estudo. (Figura III.31).  

núcleo urbano de Casal Farto localiza-se a aproximadamente 400 metros da pedreira 
é composto por um conjunto de casas construídas em pedra, de arquitetura

diz respeito à área de projeto, verifica-se uma dicotomia bastante evidente entre a área 
explorada para extração de calcário, no quadrante sudoeste, extravasando atualmente a área licenciada 
e a restante área a licenciar onde existe uma ocupação com terrenos incultos ocupados sobretudo com 
matos autóctones rasteiros e vegetação arbórea tipicamente florestal, composta sobretudo, por pinhal e 
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Ocupação atual do solo onde são evidentes as áreas ocupadas com indústria extrativa e 
as áreas ocupadas com floresta e matos. 

Através da análise efetuada neste capítulo, a área em estudo insere-se, de um modo geral, em solos de 
baixa qualidade (Luvissolos rodocromicos cálcicos) e de fraca capacidade, apresentando severas 

(Classe F). 

Os solos classificados como RAN no PDM de Ourém, abrangidos pela área a licenciar e atualmente já 
decapados tendo como objetivo a extração de calcário, foram em grande parte utilizados na 
recuperação paisagística da pedreira, nomeadamente, na constituição de um cordão de terras no limite 
norte da pedreira, posteriormente semeado e plantado.  

No que diz respeito ao uso do solo a afetar pela ampliação da pedreira, esse é essencialmente silvíc
composto maioritariamente por matos rasteiros e pinheiro bravo, Ainda assim, de um modo geral, não 
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representa uma área de grande qualidade quer a nível ecológico, quer económico, bem como, pelo tipo 
de vegetação pobre e pouco diversificada que se verifica atualmente. 

1.8. QUALIDADE DO AR 

1.8.1. Introdução 

O aumento das concentrações de vários poluentes na atmosfera e a sua deposição será responsável 
por um conjunto alargado de impactes sobre a saúde humana, na produção agrícola, no estado de 
conservação de construções e obras de arte e de uma forma geral origina desequilíbrios nos 
ecossistemas. O desenvolvimento industrial e urbano tem sido responsável pelo crescente aumento da 
emissão de poluentes atmosféricos e, consequentemente, da sua concentração no ar ambiente. 

Em Portugal, os problemas de qualidade do ar não se manifestam na globalidade do território, incidindo 
principalmente nas maiores áreas urbanas e industriais, nomeadamente Sines, Setúbal, Barreiro-Seixal, 
Lisboa, Estarreja e Porto. 

Devido às características da circulação atmosférica e à permanência de alguns poluentes na atmosfera 
por largos períodos de tempo, a poluição do ar apresenta um carácter transfronteiriço o que, muitas 
vezes, obriga a uma análise de impactes mais abrangente e à conjugação de esforços a nível 
internacional. 

Deste modo, são exigidas ações para a prevenção ou redução dos efeitos da degradação da qualidade 
do ar em compatibilização com o desenvolvimento industrial e social. A gestão da qualidade do ar 
envolve a definição de limites de concentração dos poluentes na atmosfera, a limitação de emissão dos 
mesmos, bem como a intervenção no processo de licenciamento, na criação de estruturas de controlo 
da poluição em áreas especiais e apoios na implementação de tecnologias menos poluentes. 

Na envolvente de explorações de pedreiras a qualidade do ar é maioritariamente condicionada por 
poluentes do tipo partículas em suspensão, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), 
óxidos de enxofre (SOx), aerossóis, etc. O fluxo de produção destes poluentes depende basicamente do 
ritmo de exploração uma vez que as fontes estão, de uma forma geral, ligadas aos equipamentos 
utilizados nos trabalhos (pás carregadoras, veículos pesados de transporte de materiais, geradores, 
etc.) e à quantidade de material processado. 

1.8.2. Enquadramento legal 

Em matéria de Qualidade do Ar ambiente o quadro legal está consignado no Decreto-Lei n.º 102/2010, 
de 23 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 43/2015, de 27 de março, que 
estabelece o regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente e transpõe para ordem jurídica 
interna a Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, relativa à 
qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa e a Diretiva n.º 2004/107/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e 
aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. 
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Estes diplomas estabelecem medidas destinadas a: 

• Definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar ambiente, destinados a evitar, prevenir ou 
reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente; 

• Avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente no território 
nacional; 

• Obter informação relativa à qualidade do ar ambiente, a fim de contribuir para a redução da 
poluição atmosférica e dos seus efeitos e acompanhar as tendências a longo prazo, bem 
como as melhorias obtidas através das medidas implementadas; 

• Garantir que a informação sobre a qualidade do ar ambiente seja disponibilizada ao público; 

• Preservar a qualidade do ar ambiente quando ela seja boa e melhorá-la nos restantes casos; 

• Promover a cooperação com os outros estados membros de forma a reduzir a poluição 
atmosférica. 

No Anexo XII do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, são estabelecidos os valores limite e 
margens de tolerância das partículas em suspensão. Os métodos de análise são estabelecidos no 
Anexo VII. 

Quadro III.16 - Valores limite de poluentes atmosféricos. 

PARÂMETRO PERÍODO CONSIDERADO VALOR LIMITE 

SO2 

1 hora 350 µg/m3 

(valor a não exceder mais que 24 vezes em cada ano civil) 

1 dia 125 µg/m3 

(valor a não exceder mais que 3 vezes em cada ano civil) 

NOX e NO2 
1 hora 200 µg/m3 

(valor a não exceder mais que 18 vezes em cada ano civil) 

Ano civil 40 µg/m3  

PM10 
1 dia 50 µg/m3 

(valor a não exceder mais que 35 vezes em cada ano civil) 

Ano civil 40 µg/m3 

Chumbo Ano civil 0,5 µg/m3 

Benzeno Ano civil 5 µg/m3 

CO 
Máximo diário das médias 

de oito horas 
10 mg/m3 
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Quadro III.17 - Limiares superiores e inferiores de avaliação para poluentes atmosféricos. 

PARÂMETRO  MÉDIA DE 24 HORAS MÉDIA ANUAL 

SO2 

Limiar superior de 
avaliação 

60% do valor limite por período de 24 
horas 

(75 µg/m3, a não exceder mais de 3 vezes 
em cada ano civil) 

60% do nível crítico aplicável 
no Inverno  
(12 µg/m3) 

Limiar inferior de 
avaliação 

40% do valor limite por período de 24 
horas 

(50 µg/m3, a não exceder mais de 3 vezes 
em cada ano civil) 

40% do nível crítico aplicável 
no Inverno  
(8 µg/m3) 

NOx e NO2 

Limiar superior de 
avaliação 

70% do valor limite  
(140 µg/m3, a não exceder mais de 18 

vezes em cada ano civil) 

80% do valor limite  
(32 µg/m3) 

Limiar inferior de 
avaliação 

50% do valor limite  
(100 µg/m3, a não exceder mais de 18 

vezes em cada ano civil) 

65% do valor limite  
(26 µg/m3) 

PM10 

Limiar superior de 
avaliação 

70% do valor limite  
(35 µg/m3, a não exceder mais de 35 vezes 

em cada ano civil) 

70% do valor limite  
(28 µg/m3) 

Limiar inferior de 
avaliação 

50% do valor limite  
(25 µg/m3, a não exceder mais de 35 vezes 

em cada ano civil) 

50% do valor limite  
(20 µg/m3) 

Chumbo 

Limiar superior de 
avaliação 

70% do valor limite  
(0,35 µg/m3) 

-- 

Limiar inferior de 
avaliação 

50% do valor limite  
(0,25 µg/m3) 

-- 

Benzeno 

Limiar superior de 
avaliação 

70% do valor limite  
(3,5 µg/m3) 

-- 

Limiar inferior de 
avaliação 

40% do valor limite  
(2,5 µg/m3) 

-- 

CO 

Limiar superior de 
avaliação 

70% do valor limite  
(7 µg/m3) 

-- 

Limiar inferior de 
avaliação 

50% do valor limite  
(5 µg/m3) 

-- 

1.8.3. Metodologia de análise 

As medições1 da fração PM10 foram elaboradas e respeitam integralmente a Norma EN 12341, 
“Qualidade do Ar - Procedimento de ensaio no terreno para demonstrar a equivalência da referência dos 
métodos de amostragem para a fração PM10 das partículas em suspensão”. Foi utilizado o método de 
referência (método gravimétrico). O princípio de medição baseia-se na recolha num filtro de membrana 
da fração PM10 das partículas em suspensão no ar ambiente e na determinação da sua massa 
gravimétrica. As medições foram realizadas utilizando um amostrador de marca ZAMBELLI modelo 
ISOPLUS 6000, o qual utiliza uma cabeça omnidirecional, equipada com filtros de nitrocelulose. As 
determinações da massa do filtro (antes e após as recolhas de campo) foram realizadas pelo laboratório 
da Unidade de Ciência e Tecnologia Mineral do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 
(LNEG). 

                                                                        
1 Anexo III. 
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Foram respeitadas as condições estabelecidas na alínea C do Anexo IV do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 
23 de setembro, garantindo-se, nomeadamente, que o fluxo de ar em torno da entrada da tomada de 
amostragem é livre (ou seja, num ângulo de, pelo menos, 270°), sem quaisquer obstruções que afetem 
o fluxo de ar na proximidade do dispositivo de amostragem (em geral, a alguns metros de distância de 
edifícios, varandas, árvores ou outros obstáculos e, no mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no 
caso de pontos de amostragem representativos da qualidade do ar na linha de edificação). 

Em geral, a entrada da tomada de amostragem está a uma distância entre 1,5 m (zona de respiração) e 
4 m do solo. Poderá ser necessário, nalguns casos, instalá-la em posições mais elevadas (até cerca de 
8 m). A localização em posições mais elevadas pode também ser apropriada se o local de medição for 
representativo de uma área vasta. A entrada da tomada não deve ser colocada na vizinhança imediata 
de fontes, para evitar a amostragem direta de emissões não misturadas com ar ambiente. O exaustor do 
sistema de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a recirculação do ar expelido para a 
entrada da sonda. Os dispositivos de amostragem orientados para o tráfego devem ser instalados a 
uma distância mínima de 25 m da esquina dos principais cruzamentos e, no máximo, a 10 m da berma. 

O equipamento de medição foi calibrado no início das medições com o recurso a um calibrador de 
caudal Bios Dry-Cal DC Lite, utilizando-se um caudal de 1 m3/h, de acordo com as especificações do 
fabricante.  

As condições climatéricas em que foram realizadas as medições foram caracterizadas com recurso a 
uma estação meteorológica portátil Davis Vantage Vue. 

1.8.4. Recetores e fontes dos poluentes atmosféricos 

A pedreira de calcário ornamental Casal Farto que se pretende ampliar localiza-se em Casal Farto, 
freguesia de Fátima, concelho de Ourém. 

O acesso faz-se a partir da EM 357 que liga Fátima à povoação de Bairro. Cerca do quilómetro 
14,5 toma-se a direção Oeste, para a povoação de Casal Farto, pela EM 560. Após percorrer 200 m 
nesta estrada Municipal encontra-se a pedreira Casal Farto n.º 3 à esquerda. 

As povoações que se encontram na envolvente próxima da pedreira são Casal Farto (aproximadamente 
a 400 m a Oeste), Maxieira e Bairro (aproximadamente 1300 m para Oeste e Este, respetivamente). 

As fontes poluentes identificadas no local têm como origem a própria pedreira, bem como as 
explorações situadas a Oeste, é de referir que a pedreira se localiza no núcleo de pedreiras de Casal 
Farto. Acresce ainda como fontes poluentes a via de comunicação já referida (EM 357), responsável por 
um volume de tráfego significativo, com especial incidência ao início e final do dia, possuindo desta 
forma alguma expressão na qualidade do ar da envolvente. 

1.8.5. Qualidade do ar na área em estudo 

A rede de estações de monitorização da qualidade do ar, da responsabilidade da Agência Portuguesa 
do Ambiente, apresenta uma resolução bastante reduzida centrando-se na envolvente dos grandes 
centros urbanos e industriais. A estação com caraterísticas rurais, semelhante ao local em estudo e 
deste mais próximo, situa-se na Chamusca, a cerca de 25 km para SE da pedreira Casal Farto n.º 3. 
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Os valores medidos nas duas estações que integram a região Vale do Tejo e Oeste (Lourinhã e 
Chamusca) resultam em índices da qualidade do ar1 que, na sua larga maioria, correspondem a uma 
classificação de “Bom”. No período 2005-2012 o número de dias com índices de “Bom” foi claramente 
predominante. Da análise dos gráficos apresentados na Figura III.32 verifica-se que tem ocorrido um 
aumento no número de dias com índice de qualidade do ar classificado como “Bom” graças a uma 
significativa redução do número de dias com índice de qualidade do ar classificado como “Médio” ou 
“Fraco”. Destaca-se que, nos oito anos considerados (últimos relativamente aos quais existem dados 
publicados), apenas ocorreram quatro dias onde o índice de qualidade do ar foi classificado como 
“Mau”. 

 

   

   

   
 

Figura III.32 - Índices da qualidade do ar na região Vale do Tejo e Oeste. 

                                                                        
1 Definido de acordo com os critérios da Agência Portuguesa do Ambiente. 
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No Quadro III.18 apresentam-se os dados característicos da estação da Chamusca, sendo que no 
Quadro III.19 se apresentam os dados estatísticos das medições de qualidade do ar dessa estação. 

Quadro III.18 – Estação de monitorização da qualidade do ar da Chamusca. 

 CHAMUSCA 

Código: 3096 

Data de início: 01-11-2002 

Tipo de Ambiente: Rural Regional 

Tipo de Influência: Fundo 

Zona: Vale do Tejo e Oeste 

Rua: Sítio da Ermida do Sr. do Bonfim 

Freguesia: Chamusca 

Concelho: Chamusca 

Coordernadas Gauss  
Militar (m)   

Latitude: 265176 

Longitude: 171180 

Coordernadas   
Geográficas  

WGS84   

Latitude: 39° 21' 09'' 

Longitude: -8° 27' 58'' 

Altitude (m): 143 

Rede: Rede de Qualidade do Ar de Lisboa 
e Vale do Tejo 

Instituição: CCDR-LVT 
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Quadro III.19 – Dados estatísticos das medições de qualidade do ar. 

POLUENTE ANO 

VALOR MÉDIO 
(µµµµg/m3) 

VALOR LIMITE (µµµµg/m3) 
PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA 

OBJETIVOS A 

LONGO 

PRAZO1 
VALOR ALVO1 

LIMIAR DE 

INFORMAÇÃO2 
LIMIAR DE 

ALERTA 
BASE HORÁRIA BASE OCTO-HORÁRIA 

Ozono 
(O3) 

2002 54,8 54,8 

120 120 180 240 

2003 72,6 72,6 

2004 69,8 69,6 

2005 71,7 71,7 

2006 69,5 69,5 

2007 67,8 67,8 

2008 69,2 69,2 

2009 75,5 75,5 

2010 74,9 74,9 

2011 72,0 72,0 

2012 70,6 70,6 

2013 73,0 72,9 

POLUENTE ANO BASE HORÁRIA BASE DIÁRIA BASE HORÁRIA / DIÁRIA 

SO2 

2008 1,1 1,1 

350 

2009 1,0 1,0 

2010 1,4 1,4 

2011 1,4 1,4 

2012 0,9 0,9 

2013 1,1 1,1 

  

                                                                        
1 Base octo-horária 
2 Base horária 
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POLUENTE ANO BASE HORÁRIA BASE DIÁRIA BASE HORÁRIA BASE ANUAL LIMIAR DE ALERTA 

NO2 

2002 2,3 2,3 

250 50 400 

2003 3,9 3,9 

2004 5,4 4,9 

2005 6,6 6,6 

2006 6,9 6,9 

2007 7,8 7,8 

2008 7,3 7,3 

2009 7,8 7,8 

2010 6,9 6,9 

2011 6,4 6,4 

2012 5,8 5,8 

2013 6,3 6,3 

POLUENTE ANO BASE HORÁRIA BASE DIÁRIA BASE DIÁRIA BASE ANUAL 

PM10 

2002 15,7 15,7 65 45 

2003 21,9 21,8 60 43 

2004 20,9 21 55 42 

2005 26,9 26,5 

50 40 

2006 22,5 22,6 

2007 20,0 20,0 

2008 16,0 16,1 

2009 16,3 16,2 

2010 16,6 16,5 

2011 17,3 17,1 

2012 15,4 15,4 

2013 15,9 16,0 

 

Da análise dos valores apresentados no quadro anterior verifica-se que não se têm verificado níveis de 
concentração superiores aos limites legislados. De facto, com exceção dos parâmetros Ozono e PM10, 
os valores medidos na estação da Chamusca são bastante inferiores ao limite estabelecido pela 
legislação em vigor. 

Em todos os parâmetros medidos tem-se observado uma estabilização dos níveis de concentração, 
ainda que se observe um ligeiro aumento no período 2002-2007 e um ligeiro decréscimo no período 
2008-2010. No caso do Ozono, as concentrações mantiveram-se estáveis no período 2002-2008, 
tendo-se observado um ligeiro aumento entre 2009 e 2011. 
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No âmbito do presente estudo procedeu-se a trabalhos de monitorização da qualidade do ar na 
envolvente da área em estudo, tendo-se considerado o parâmetro PM10. Foi selecionado este 
parâmetro uma vez que as partículas em suspensão são o principal poluente associado à atividade 
extrativa. 

Foram considerados dois locais/recetores na envolvente, tendo sido realizadas medições entre os dias 
20 de abril de 2015 e 27 de abril de 2015 por períodos de 24 horas, durante sete dias. A localização 
destes pontos de medição encontra-se indicada na Figura III.33. No Quadro III.20 apresenta-se uma 
breve descrição dos locais de medição de PM10. 

Quadro III.20 – Descrição dos locais de medição de PM10. 

CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto A1 
 

N 39º34´31.81´´ 

W 08º37´10.82´´ 

A medição foi realizada a NW da Pedreira, no 
limite da povoação de Casal Farto. As fontes 
de degradação da qualidade do ar deste local 

estão diretamente relacionadas com a 
laboração das pedreiras do núcleo de Casal 
Farto, nomeadamente com a circulação de 

viaturas 

 

Ponto A2 
 

N 39º34´23.23´´ 

W 08º36´16.86´´ 

A medição foi realizada a NE da Pedreira, 
junto à estrada EM 357. As fontes de 

degradação da qualidade do ar deste local 
estão diretamente relacionadas com a 
laboração das pedreiras no núcleo de 

pedreiras de Casal Farto, nomeadamente 
com a circulação de viaturas e com a 

circulação de viaturas na EM 357. 
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Figura III.33 – Localização dos pontos de medição de PM10. 
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Os resultados obtidos durante a realização das medições são indicados no Quadro III.21. 

Quadro III.21 – Resultados das medições de PM10. 

LOCAL DE 

AVALIAÇÃO 
DATA DE INÍCIO DA 

MEDIÇÃO 
CONCENTRAÇÃO 

(µg/m3) 

CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS 

VEL. E DIR. DO 

VENTO [m/s] 
TEMPERATURA 

[ºC] 
HUMIDADE 

RELATIVA  [%] 

A2 

20-05-2015 32,00 1,3 N 25 ºC 72 % 

21-05-2015 34,00 1,1 N 23 ºC 70 % 

22-05-2015 49,30 0,9 NW 19 ºC 73 % 

Média 38,50  

A1 

23-05-2015 36,20 1,4 NW 24 ºC 62 % 

24-05-2015 41,00 1,6 NE 22 ºC 62 % 

25-05-2015 39,30 0,7 N 23 ºC 68 % 

26-05-2015 18,80 0,9 NW 20 ºC 71 % 

Média 33,80  

 

 

Da análise do Quadro III.21Erro! A origem da referência não foi encontrada., verifica-se que os 
níveis de concentração obtidos não excederam o valor limite legal em nenhum dos dias de medição. 

Verifica-se que os valores médios observados no ponto A2 são superiores, sendo a proximidade à 
EM 357 uma das possíveis razões para que tal aconteça. Os valores mais baixos em A1 poderão estar 
relacionados com os ventos predominantes, em resultado da localização do mesmo face às pedreiras 
na envolvente.  

Por último, importa ainda proceder a uma análise comparativa entre os valores de PM10 obtidos na 
campanha de medições com os valores de PM10 da estação da Chamusca, nos dias correspondentes à 
campanha de medições. 

De acordo com a informação disponibilizada pela CCDR-LVT, no Quadro III.22 apresentam-se os 
valores das médias diárias de PM10 obtidas na estação da Chamusca, bem como os valores de PM10 
obtidos na campanha realizada.  
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Quadro III.22 – Médias diárias obtidas na estação da Chamusca nos dias de campanha 

LOCAL DE 

AVALIAÇÃO 
DATA DE INÍCIO DA MEDIÇÃO 

CONCENTRAÇÃO 
CAMPANHA 

(µg/m3) 

CONCENTRAÇÃO 

ESTAÇÃO CHAMUSCA* 
(µg/m3) 

A2 

20-05-2015 32,00 9,57 

21-05-2015 34,00 14,28 

22-05-2015 49,30 - 

Média 38,50 11,93 

A1 

23-05-2015 36,20 10,49 

24-05-2015 41,00 13,82 

25-05-2015 39,30 9,46 

26-05-2015 18,80 7,84 

Média 33,80 10,40 

*Fonte: CCDR-LVT 

É possível verificar que os valores obtidos na campanha realizada são superiores aos observados na 
estação fixa considerada, permitindo concluir que a opção tomada de realização da campanha de 
medições se revelou acertada, uma vez que a estação considerada, não é representativa da qualidade 
do ar da área em estudo.  

De acordo com os dados fornecidos pela CCDR-LVT, para o ano de 2014 na estação da Chamusca 
obteve-se um valor de média anual de 15 µg/m3, valor final corrigido após desconto da contribuição 
proveniente de fontes naturais. No caso do 36.º Máximo diário, obtido igualmente após desconto de 
eventos naturais, o valor obtido foi de 27 µg/m3. Conclui-se que os valores obtidos se encontram abaixo 
dos limites legalmente estabelecidos de 40 µg/m3 e 50 µg/m3 respetivamente.  

No entanto, uma vez que os valores obtidos na campanha de medições são superiores aos obtidos na 
estação de fundo considerada na análise, é expetável que os valores de média anual e de 36.º máximo 
diário sejam superiores aos anteriormente indicados, concluindo-se que estes não são representativos 
da área em estudo.  

No Quadro III.23 apresenta-se uma síntese das estimativas para a média anual e 36º máximo diário em 
cada um dos locais selecionados, tendo como base a informação recebida pela CCDR-LVT.  

Quadro III.23 – Estimativa dos indicadores anuais 

 
CONCENTRAÇÃO  

ESTIMADA A1 (µG/M3) 

CONCENTRAÇÃO  

ESTIMADA A2 (µG/M3) 

Média anual 
(com desconto de eventos naturais) 

33,00 34,00 

36º Máximo diário (2014) 47,00 49,00 

Fonte: Medições realizadas e dados 2014 CCDR-LVT 
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1.9. AMBIENTE SONORO 

1.9.1. Introdução 

A laboração de uma atividade industrial seja temporária ou permanente implica, de uma forma geral, a 
introdução de um conjunto de fontes de ruído que poderão gerar impactes negativos ao nível do 
ambiente acústico do local. No caso concreto da laboração da pedreira de calcário ornamental Casal 
Farto, a ampliar, estes devem-se essencialmente aos equipamentos utilizados na preparação e remoção 
do calcário e no transporte do mesmo. 

Para avaliar os impactes induzidos pelos trabalhos a realizar importa caracterizar a situação atual do 
ambiente acústico da envolvente de forma qualitativa (identificando as principais fontes de ruído 
existentes) e quantitativa (com recurso a medições de ruído em locais potencialmente afetados). Esta 
caracterização da situação atual permitirá fundamentar a avaliação de impactes, que será efetuada com 
recurso a software de mapeamento de ruído, o qual será descrito no respetivo capítulo. 

1.9.2. Enquadramento legal 

A crescente importância atribuída à qualidade de vida das populações, em especial no que concerne ao 
ambiente sonoro, está patente no Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

O regime jurídico em matéria de ruído encontra-se consignado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro, que constitui o RGR. Este documento classifica os locais como “zonas sensíveis” e “zonas 
mistas” na perspetiva da sua suscetibilidade ao ruído. 

De acordo com o RGR, as zonas sensíveis são descritas como “áreas definidas em plano de 
ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou 
similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio 
e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 
comércio tradicional, sem funcionamento noturno.”. 

As zonas mistas definem-se como “áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território, 
cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos a definição de 
zona sensível.”. 

O RGR estabelece também os períodos de referência a considerar: o período diurno que compreende o 
intervalo de tempo entre as 07:00 e as 20:00 horas, o período do entardecer que compreende o 
intervalo de tempo entre as 20:00 horas e as 23:00 horas; e o período noturno que compreende o 
intervalo de tempo entre as 23:00 e as 07:00 horas.  

Os valores limite de ruído são estabelecidos de acordo com o tipo de zona considerado, expressos pelo 
indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden) e pelo indicador de ruído noturno (Ln). O parâmetro 
Lden é dado pela expressão seguinte: 








 ×+×+××=
++

10

10

10

5

10 1081031013
24
1

10
LnLeLd

den LogL  

Para cada um dos parâmetros indicados (Lden e Ln) existe um limite máximo de ruído que é estabelecido 
segundo o tipo de zona considerado (Quadro III.24). 
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Quadro III.24 - Limites de ruído ambiente para zonas sensíveis e zonas mistas. 

TIPO DE LOCAL LDEN LNIGHT 

Zona Sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Zona Mista 65 dB(A) 55 dB(A) 

 

Relativamente às atividades ruidosas permanentes, o artigo 13º do RGR estabelece que a instalação e 
exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, na envolvente de zonas mistas ou 
sensíveis ou na proximidade de recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao cumprimento dos limites 
indicados anteriormente e ao cumprimento do critério de incomodidade que estabelece que: 

LAeq (on) – LAeq (off) < 5 dB(A), entre as 7 e as 20 horas 

LAeq (on) – LAeq (off) < 4 dB(A), entre as 20 e as 23 horas 

LAeq (on) – LAeq (off) < 3 dB(A), entre as 23 e as 7 horas 

Em que LAeq (on) representa o nível sonoro contínuo equivalente ponderado para a malha A, com a 
fonte ruidosa em funcionamento e LAeq (off) representa o nível sonoro contínuo equivalente ponderado 
para a malha A, com a fonte ruidosa inactiva. 

As diferenças apresentadas anteriormente poderão ser incrementadas pelo fator d em função da 
duração acumulada do ruído particular segundo o exposto no Quadro III.25. 

Quadro III.25 - Incrementos no nível de ruído. 

VALOR DA RELAÇÃO (Q) ENTRE A DURAÇÃO ACUMULADA DE 

OCORRÊNCIA DO RUÍDO PARTICULAR E A DURAÇÃO TOTAL DO 

PERÍODO DE REFERÊNCIA 
D [DB(A)] 

q ≤ 12,5% 4 

12,5% < q ≤ 25% 3 

25% < q ≤ 50% 2 

50% < q ≤ 75% 1 

q < 75% 0 

 

Para o período noturno, os valores dos incrementos iguais a 4 e 3 apenas são aplicáveis para atividades 
com horário de funcionamento até às 24 h. Para aquelas que ultrapassem este horário, aplicam-se os 
restantes valores, mantendo-se um incremento de 2 para qualquer tempo inferior ou igual a 4. 

A pedreira Casal Farto n.º 3 labora durante 8 horas no período diurno, cessando a sua atividade nos 
períodos entardecer e noturno. Pelo exposto, no caso em análise, o critério de incomodidade será 
excedido se a diferença entre o nível de avaliação (ruído ambiente ao qual são somadas as correções 
tonais e impulsivas) e o nível de ruído residual for superior a 6 dB(A) no período diurno. Não existindo 
atividade da pedreira nos períodos entardecer e noturno, não será analisado o critério de incomodidade 
nesses períodos de referência. 
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Para a determinar o valor de LAeq característico de um ponto num dado período de referência 
realizam-se N amostragens do LAeq, e utiliza-se a seguinte expressão para determinar o nível sonoro 
médio de longa duração.  
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Sendo: 

n - o número de amostragens; 
LAeq,ti – o valor do nível sonoro contínuo equivalente obtido na amostragem i. 

No caso de serem identificados patamares de ruído, com diferentes durações entre si, devido a 
diferentes regimes de funcionamento da atividade ruidosa, será necessário afetar a cada parcela do 
somatório o peso proporcional à duração respetiva, efetuando-se a avaliação por patamares, de acordo 
com a seguinte expressão: 
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Sendo: 
n - o número de patamares; 
ti – a duração do patamar i; 
LAeq,ti – o valor do nível sonoro contínuo equivalente obtido para o patamar i; 
T=�ti – a duração total do ruído a caracterizar no período de referência em análise. 

Para a determinação do parâmetro LDEN, procedeu-se ainda ao cálculo da correção meteorológica (Cmet), 
quando aplicável, do seguinte modo: 

Para determinar o valor do fator Cmet por período de referência, foi adotado o método referido na 
NP 4361-2 (item 8), tendo sempre em conta as suas limitações. Segundo esta norma, no caso de uma 
fonte sonora que possa ser considerada pontual e de emissão constante no tempo: 

0=metC se 1,0≥+
r

hrhs   (ou seja, verifica-se a equação (2) da NP ISO 1996-2) 

onde, 
hs é a altura da fonte, em metro; 
hr, é a altura do recetor, em metro; 
r, é a distância entre a fonte e o recetor, projetada no plano horizontal, em metro; 

ou 
















 +−=
r

hrhs
CCmet 1010  se 1,0≤+

r

hrhs      (equação 6) 

onde, 

C0 é um fator, em decibel, que depende das estatísticas meteorológicas relativas à velocidade e à 
direção do vento e a gradientes de temperatura. 
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Para determinação de C0 será necessário recorrer ao Método de cálculo simplificado, apresentado no 
documento AR-INTERIM-CM. 

O Método de cálculo simplificado assume, por defeito, estimativas globais de probabilidade de 
ocorrência de condições favoráveis à propagação sonora (no período diurno, assume que em 50% do 
tempo ocorrem condições favoráveis à propagação sonora; no período entardecer, assume 75%, e no 
período noturno 100%), obtendo-se para os períodos de referência estabelecidos no RGR os seguintes 
valores de C0: 

C0,p.diurno = 1,47 

C0,p.entardecer = 0,7 

C0,p.noturno = 0 

Os resultados dos cálculos efetuados são apresentados com arredondamentos às unidades. 

1.9.3. Fontes ruidosas existentes 

A pedreira Casal Farto n.º 3 que se pretende ampliar localiza-se no núcleo de pedreiras de Casal Farto. 
Este local carateriza-se por um uso misto, integrando uma zona já intervencionada pela exploração de 
pedreiras, pelo que as principais fontes ruidosas existentes no local têm como origem a própria 
pedreira, bem como explorações situadas a Oeste da mesma, nomeadamente os equipamentos 
utilizados para os seus trabalhos. 

A circulação de viaturas na rede viária constitui a principal fonte ruidosa existente, com especial 
destaque para a EM 357, que possui um volume de tráfego significativo, com especial destaque para a 
circulação de veículos ao início e final do dia. 

Não se observam outras fontes potenciais emissoras de ruído, com exceção das condições naturais, 
que assumem um papel pouco relevante para a análise em apreço. 

1.9.4. Potenciais recetores do ruído gerado pela exploração 

A pedreira de calcário ornamental Casal Farto que se pretende ampliar localiza-se em Casal Farto, 
freguesia de Fátima, concelho de Ourém. 

O acesso faz-se a partir da EM 357 que liga Fátima à povoação de Bairro. Cerca do quilómetro 
14,5 toma-se a direção Oeste, para a povoação de Casal Farto, pela EM 560. Após percorrer 200 m 
nesta estrada Municipal encontra-se a pedreira Casal Farto n.º 3 à esquerda. 

As povoações que se encontram na envolvente próxima da pedreira são Casal Farto (aproximadamente 
a 400 m a Oeste), Maxieira e Bairro (aproximadamente 1300 m para Oeste e Este, respetivamente). 

As localidades na envolvente da pedreira serão os potenciais recetores de ruído com origem na mesma, 
sendo que o ruído terá como origem os trabalhos no seu interior, embora estes sejam feitos em 
profundidade, e o transporte dos materiais, que será feito pelo acesso descrito anteriormente. 
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1.9.5. Caracterização do ambiente acústico local 

1.9.5.1.  Metodologia utilizada 

O estudo do ambiente sonoro baseou-se na análise preliminar da área envolvente ao local de 
implantação do projeto, selecionando-se um conjunto de locais de medição que permitissem a 
conveniente caracterização da situação de referência. A caracterização do ambiente sonoro dos vários 
pontos foi realizada nos períodos diurno, entardecer e noturno. As medições foram realizadas nos dias 
18 e 19 de maio de 2015 (Campanha 1) e dias 20 e 21 de maio de 2015 (Campanha 2). 

As medições e cálculos foram realizados de acordo com o procedimento interno do Laboratório 
Inambiente – Engenharia Unipessoal, Lda., com o número de acreditação L0579 emitido em 13 de maio 
de 2011, elaborado de acordo e em cumprimento da Norma NP ISO 1996 (2011), Partes 1 e 2. Foram 
ainda consideradas as metodologias e limites estabelecidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
e no Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) em outubro de 2011.  

Cabe referir que o relatório resultante das medições e cálculos, com vista ao cumprimento do critério de 
exposição máximo se encontra disposto no anexo IV.  

O ruído medido deveu-se a fontes ruidosas da própria pedreira, bem como das pedreiras na envolvente, 
nomeadamente à circulação de dumper’s, à laboração de escavadoras giratórias, pás carregadoras, 
perfuradoras, serrotes, fios martelos, compressores e à circulação de viaturas pesadas para a 
expedição de materiais. Como fontes externas deverá considerar-se igualmente o tráfego local, 
nomeadamente a referida EM 357, e movimentação local de pessoas. 

As medições foram realizadas em pontos afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura refletora à 
exceção do solo, e a 1,5 m de altura acima do solo. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, os parâmetros a avaliar são os indicadores 
LDEN e LN, obtidos a partir dos valores de LAeq nos períodos de referência diurno, entardecer e noturno. Com 
base nestes parâmetros são avaliados os valores limite de exposição.  

Foram seguidos pelo Laboratório responsável pelas medições os seguintes procedimentos internos:  

• Procedimento operacional 001, versão B, Revisão 05 – Critério de Incomodidade. 

• Procedimento operacional 002, versão B, Revisão 05 – Determinação do nível sonoro médio de 
longa duração. 

A análise do cumprimento dos critérios estabelecidos pelo RGR (critério de incomodidade e critério de 
exposição máxima) seguiu metodologias distintas. 

A avaliação do critério de incomodidade foi realizada, como estipula o RGR, por comparação do nível de 
avaliação (ruído ambiente medido na presença do ruído particular ao qual foram adicionadas as 
correções tonais e impulsivas) com o nível de ruído ambiente medido na ausência do ruído particular 
(laboração da pedreira). 
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O nível de avaliação (LAr), é determinado aplicando a seguinte fórmula: 

LAr = LAeq + K1 + K2 

onde K1 é a correção tonal e K2 corresponde à correção impulsiva. 

Estes valores serão K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detetado que as componentes tonais ou 
impulsivas são características essenciais do ruído particular ou serão K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se 
estas componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais e 
impulsivas, a correção a adicionar será de K1+K2 = 6 dB. 

O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação 
consiste em verificar, no espetro de um terço de oitava, se o nível de uma banda excede o das 
adjacentes em 5 dB ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal. 

O método para detetar as caraterísticas impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação 
consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, medido em 
simultâneo em modo Impulsivo e Fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deve ser 
considerado impulsivo. 

Para a análise do cumprimento do critério de exposição máxima na envolvente da pedreira Casal Farto 
n.º 3 foi calculado o nível de ruído de acordo com o parâmetro LDEN, sendo que, para a determinação do 
parâmetro Ld, foi necessário proceder à ponderação dos níveis medidos na presença e na ausência do 
ruído particular. 

No presente estudo considerou-se que as medições realizadas nos três períodos de referência são 
representativas do ambiente acústico local e que as medições realizadas na presença do ruído 
particular são representativas do período de laboração da pedreira.  

Com o objetivo de fundamentar a análise dos resultados obtidos é necessário atribuir uma classificação 
acústica à sua envolvente. Esta classificação é da responsabilidade da autarquia devendo, para tal, ter 
em conta a atual ocupação bem como a ocupação prevista em instrumentos de gestão territorial. Nos 
casos em que não existe classificação acústica, o RGR estabelece que os valores limite aplicáveis são 
de 63 dB(A) para o parâmetro LDEN e de 53 dB(A) para o parâmetro LN.  

As medições de ruído foram realizadas com recurso a equipamento que cumpre os requisitos do RGR e 
da Norma NP 1996-1:2011 “Grandezas Fundamentais e Métodos de Avaliação” e Norma 
NP 1996-2:2011 “Determinação dos Níveis de Pressão Sonora do Ruído Ambiente”, nomeadamente:  

• Analisador de Precisão Brüel & Kjaer 2250 Light (Classe 1), n.º de série 2649011; 

• Fonte sonora de calibração Brüel & Kjaer 4231, n.º de série 2651862; 

• Termohigroanemómetro TSI, n.º de série TSI 95451025005;  

• Tripé. 
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1.9.5.2.  Locais de medição

No Quadro III.26 são descritos os pontos de medição e identificadas as principais fontes de ruído 
presentes. A localização dos pontos de medição encontra

Quadro III.26 - Descrição dos locais de medição de ruído selecionados e das respetiva s fontes de ruído 

CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO

Ponto R01 
N 39º34´31.81´´ 

W 08º37´10.82´´ 

A medição foi realizada a NW da zona de 
implantação da Pedreira, no limite da 

povoação de Casal Farto.

 

Principais fontes de ruído: Movimento 
local de pessoas, trafego rodoviário local 

e movimentação de máquinas e 
equipamentos na própria instalação e nas 

contíguas.  

Ponto R02 
N 39º34´23.23´´ 

W 08º36´16.86´´ 

A medição foi realizada a NE da zona de 
implantação da Pedreira, junto 

EM 357.  

 

Principais fontes de ruído: Movimento 
local de pessoas, trafego rodoviário local 

e movimentação de máquinas e 
equipamentos na própria instalação e nas 

contíguas. 
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Figura III.34 - Localização dos pontos de medição de ruído ambiente. 
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1.9.5.3.  Apresentação e interpretação dos resultados 

Com base nas medições realizadas e nos cálculos efetuados, que são suportados pelo relatório 
produzido pelo laboratório responsável pelas medições, apresenta-se no presente capítulo a análise do 
cumprimento do critério de exposição máxima e do critério de incomodidade.  

O Quadro III.27 apresenta a análise do critério de exposição máxima nos vários pontos. Refere-se que 
para o cálculo deste critério teve-se em conta a correção dos valores Cmet. Os valores apresentados 
encontram-se corrigidos para longa duração.  

Quadro III.27 – Análise do critério de exposição máxima. 

PONTO 

NÍVEL SONORO CONTÍNUO EQUIVALENTE (LAEQ) 

LDEN (dB(A)) 

DIURNO 

ENTARDECER 
LEVENING 

(20:00 – 23:00) 

NOTURNO 
LNIGHT 

(23:00 – 7:00) 
RUÍDO AMBIENTE 

(8:30-12:00 + 

13:00-17:30) 

RUÍDO RESIDUAL 
(7:00-8:30 + 

 12:00-13:00 + 

17:30-20:00) 

LDAY 

(07:00 - 20:00) 

R1 58,32 54,58 57,23 48,65 44,10 ≈ 44 56,30 ≈ 56 

R2 58,02 53,07 53,07 46,99  41,70 ≈ 42 55,10 ≈ 55 

 

Como se referiu, as classificações acústicas constantes do RGR (zonas sensíveis e mistas) são da 
responsabilidade da autarquia devendo, para tal, ter em consideração o atual uso do solo, bem com o 
uso previsto. Na envolvente da área em estudo essa classificação não se encontra ainda definida. 
Nestas situações, o ponto 3 do Artigo 11º do RGR estipula que aos recetores sensíveis se aplicam os 
valores limite de LDEN igual a 63 dB(A) e LN igual a 53 dB(A).  

De acordo com os resultados obtidos e apresentados no quadro anterior verifica-se que na envolvente 
da área de implantação do Projeto o valor limite LDEN não é excedido em nenhum dos pontos, tendo sido 
obtidos valores muito semelhantes nos dois locais selecionados, quer pela proximidade à pedreira (no 
caso do local R1), quer pela proximidade à EN 357, no caso do local R2.  

De forma a garantir a representatividade dos ensaios no que respeita à caraterização da pedreira Casal 
Farto n.º 3, garantiu-se que se encontravam em atividades as restantes pedreiras do núcleo de 
pedreiras de Casal Farto para as medições do ruído residual. 

No Quadro III.28 procede-se à análise do critério de incomodidade no período diurno, único período 
onde está prevista a laboração da pedreira. Para tal, os níveis de avaliação são comparados com os 
níveis de ruído residual medidos em cada um dos locais.  

De referir que não foram verificadas características tonais nas medições realizadas, pelo que não foi 
necessário fazer a respetiva correção, de acordo com o previsto no Anexo I do Regulamento Geral do 
Ruído.  
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Quadro III.28 – Análise do critério de incomodidade 

LOCAL 
RUÍDO AMBIENTE RUÍDO RESIDUAL DIFERENÇA 

[dB(A)] LAEQ [dB(A)] LAEQ [dB(A)] 

R1 58,32 54,58 3,74 ≈ 4 

R2 58,02 53,07 4,95 ≈ 5 

 

A pedreira Casal Farto n.º 3 labora no período diurno, entre as 8:30 e as 17:30, com interrupção para 
almoço entre as 12:00 e as 13:00, pelo que a diferença entre o nível de avaliação e o nível de ruído 
residual não deverá ser superior a 6 dB(A). O ruído residual medido diz respeito a todo o ruído existente 
na envolvente, com exceção do produzido pela pedreira alvo do presente estudo. De forma a garantir 
que estas medições fossem representativas, optou-se pela paragem dos trabalhos na pedreira Casal 
Farto n.º 3, permitindo desta forma analisar os níveis de pressão sonora existentes, nomeadamente das 
pedreiras localizadas próxima desta.  

Este valor limite não é excedido em nenhum dos pontos considerados, pelo que não foi identificada 
qualquer situação de incomodidade, pelo que se pode concluir que na situação de referência, os 
trabalhos associados à pedreira Casal Farto n.º 3 não são suscetíveis de causar incomodidade.  

1.10. ECOLOGIA 

1.10.1. Considerações iniciais 

A Área de Estudo do projeto em análise situa-se na proximidade do Parque Natural das Serras d’Aire e 
Candeeiros (PNSAC) e do Sítio da Rede Natura 2000 “Serras de Aire e Candeeiros”, mas fora dos 
limites destas áreas classificadas. 

A elaboração da situação de referência da Ecologia teve por base informação recolhida durante a 
pesquisa bibliográfica, tendo sido também consultados outros estudos de impacte ambiental efetuados 
pela equipa na região de Fátima e das Serras d’Aire e Candeeiros. As pesquisas desenvolvidas foram 
apoiadas com trabalho de campo para confirmação de alguns valores ecológicos. Durante o trabalho de 
campo foi feito o levantamento florístico, o reconhecimento de habitats e de biótopos e ainda a 
identificação de algumas espécies faunísticas. 

A abordagem metodológica empregada no presente estudo encontra-se descrita nos pontos seguintes. 

1.1.1. Área de estudo 

A área de estudo para avaliação do fator ambiental ecologia é constituída pelo limite da Área de Projeto 
acrescida de um buffer de 50 m, cuja representação consta da Figura III.35. 
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Figura III.35  – Limite da área do Projeto e do buffer de 50 m que corresponde à área de estudo 
considerada. 
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1.1.2. Áreas Classificadas e de Importância Ecológica 

Como referido anteriormente e ilustrado na figura seguinte, a Área de Estudo encontra-se a 250 m dos 
limites, quer do Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros (PNSAC), criado pelo Decreto-Lei 
n.º 118/79, de 4 de maio integrado na Rede Nacional de Áreas Protegidas, quer do Sitio PTCON0015 – 
Serras de Aire e Candeeiros - Resolução do Concelho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de julho, incluído 
desde 2000 na Lista Nacional de Sítios, no âmbito da Rede Natura 2000. 

 

Figura III.36  – Enquadramento da área de estudo relativamente aos limites das áreas protegidas. 
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Estas áreas classificadas correspondem às Serras d’Aire e Candeeiros, estruturas de origem calcária 
que possuem um elevado valor para a conservação da vegetação e da flora, já que as características 
peculiares da morfologia cársica conduziram ao desenvolvimento de uma vegetação esclerofílica e 
xerofílica, rica em elementos calcícolas e endémicos. De salientar, uma diversidade de habitats, muitas 
vezes dispostos em mosaico, as lajes calcárias dispostas em plataforma praticamente horizontal 
percorrida por um reticulado de fendas, os prados com comunidades de plantas suculentas, os 
arrelvados vivazes ricos em orquídeas, os afloramentos rochosos colonizados por comunidades 
casmofíticas, os matagais altos e os matos baixos calcícolas1. 

1.1.3. Flora, Vegetação e Habitats 

1.1.3.1.  Enquadramento Biogeográfico e Fitossociológico 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas 
características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível realizar um 
enquadramento da vegetação pela biogeografia2. Este tipo de estudos permitem realizar uma 
abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em conjunto com a fitossociologia possibilitam 
a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região. 

As categorias ou hierarquias principais da Biogeografia são o Reino, a Região, a Província, o Sector e o 
(Super) Distrito. O território português é caracterizado biogeograficamente por se enquadrar no Reino 
Holoártico e englobar duas regiões: a Região Eurosiberiana e a Região Mediterrânica. As Serras de Aire 
e Candeeiros enquadram-se biogeograficamente na Região Mediterrânica, na Província 
Gaditano-Onubo-Algarviense, no Sector Divisório Português, no Subsector Oeste-Estremenho e no 
Superdistrito Estremenho. 

Portugal Continental subdivide-se em três zonas fitogeográficas: Norte, Centro e Sul3. A área de estudo 
localiza-se na zona Centro, nomeadamente na subdivisão Centro-Oeste, que se estende desde o litoral 
para Este até ao limite oriental de formação calcária. A subdivisão Centro-Oeste é subdivisível, segundo 
as formações geológicas, em: Centro-Oeste arenoso, Centro-Oeste calcário, Centro-Oeste 
olissiponense e Centro-Oeste cintrano. Fitogeograficamente, a área de estudo pertence ao 
Centro-Oeste calcário, que se localiza ao longo das formações calcárias desde o Sudeste de Aveiro até 
à dominância basáltica do distrito de Lisboa. 

A área de estudo da Pedreira de Casal Farto enquadra-se biogeograficamente na Região Mediterrânica, 
à qual pertencem os agrupamentos fitossociológicos Quercion broteroi e Querco-Oleion sylvestris, que 
se caracterizam por bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas pequenas, coriáceas e 
persistentes, sendo constituídos por espécies de carvalhos (Quercus suber – sobreiro, Quercus ilex 
subsp. ballota – azinheira, Quercus coccifera – carrasco), a aroeira (Pistacia lentiscus), o folhado 
(Viburnum tinus), o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o espinheiro-preto (Rhamnus lycioides 
subsp. oleoides), o sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), o lentisco (Phyllirea angustifolia), entre 
outras espécies vegetais. Conjuntamente, os matos menos intervencionados são compostos por 
nanofanerófitos característicos da aliança Asparago-Rhamnion (ordem Pistacio-Rhamnetalia alaterni), 

                                                                        
1 www.icnb.pt 
2 Alves et al., 1998 
3 Franco, 2000 
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constituídos por espécies de Olea spp., Pistacia spp., de Rhamnus spp., de Myrtus spp., de Asparagus 
spp., entre outras1. 

A Província Gaditano-Onubo-Algarviense é uma unidade biogeográfica essencialmente litoral que se 
estende desde a Ria de Aveiro até aos areais da Costa del Sol e aos arenitos das serras gaditanas do 
campo de Gibraltar. Os substratos são predominantemente arenosos e calcários e a flora e a vegetação 
desta província são ricas em endemismos paleomediterrânicos e paleotropicais lianóides e lauróides de 
folhas coriáceas, em que se pode destacar os seguintes taxa: Arabis sadina, Biarum galiani, Brassica 
oxyrrhina, Cirsium welwitschii (cravo-de-burro), Erica umbellata (queiroga), Euphorbia transtagana 
(mama-leite), Fritillaria lusitanica var. stenophylla (fritilária), Juncus valvatus, Leuzea longifolia, 
Limonium diffusum, Narcissus gaditanus, Narcissus wilkommii, Romulea ramiflora subsp. gaditana, 
Salvia sclareoides (salva-do-sul), Scrophularia sublyrata, Serratula baetica subsp. lusitanica, 
Stauracanthus genistoides (tojo-chamusco), Stauracanthus spectabilis (tojo-vicentino), Thymus 
mastichina (bela-luz), Ulex airensis, Ulex australis e Verbascum litigiosum. Os bosques potenciais 
correspondem às associações termófilas Arisaro-Quercetum broteroi (carvalhais reliquiais portugueses 
mesomediterrânicos, endémicos do Setor Divisório Português e Superdistrito Arrabidense) e Viburno 
tini-Oleetum sylvestris (zambujais e alfarrobeirais termomediterrânicos dos solos vérticos da 
Estremadura portuguesa)23. Esta província possui três Setores: o Divisório Português, o 
Ribatagano-Sadense e o Algarviense. 

O Setor Divisório Português que se estende desde a Ria de Aveiro, prolonga-se para o interior pelo vale 
do Mondego até à base da Serra do Açor, seguindo a área de calcários até Tomar, até atingir a Lezíria 
do rio Tejo. Possui alguns endemismos próprios como Scrophularia grandiflora, Senecio doronicum 
subsp. lusitanicus e Ulex jussiaei (tojo-durázio). No entanto, a maioria das suas espécies endémicas 
são comuns com o Superdistrito Arrabidense, como por exemplo Antirrhinum linkianum (bocas-de-lobo). 
Arabis sadina, Iberis procumbens subsp. microcarpa (assembleias), Juncus valvatus (junco), 
Pseudarrhenatherum pallens, Prunus spinosa subsp. microcarpa (abrunheiro), Serratula 
estremadurensis, Silene longicilia, Teucrium polium subsp. capitatum, Thymus zygis subsp. sylvestris 
(sal-da-terra) e Ulex densus (tojo-da-charneca). Também ajudam a caracterizar o território Calendula 
suffticosa subsp. lusitanica, Hyacinthoides hispanica (jacinto-dos-campos), Laurus nobilis (loureiro), 
Leuzea longifolia, Quercus faginea subsp. broteroi (carvalho-cerquinho), Quercus lusitanica (carvalhiça), 
Scilla monophyllos, Serratula baetica subsp. lusitanica e Serratula monardii. Ao nível da vegetação, 
salientam-se os bosques de carvalho-cerquinho (Arisaro-Quercetum broteroi), os carrascais (Melico 
arrectae-Quercetum cocciferae e Quercetum coccifero-airensis) e os arrelvados (Phlomido lychnitis-
Brachypodietum phoenicoidis), bem como os sobreirais (Asparago aphylli-Quercetum suberis), os 
matagais de carvalhiça (Erico-Quercetum lusitanicae), os tojais de tojo-durázio (Lavandulo 
luisieri-Ulicetum jussiaei) e também os carvalhais termófilos de carvalho-roble (Rusco 
aculeati-Quercetum roboris viburnetosum tini)4. Este território inclui dois Subsetores: o Beirense Litoral e 
o Oeste-Estremenho. 

  

                                                                        
1 Costa et al., 1998 
2 Espírito-Santo et al, 1995a 
3 Costa et al., 1998 
4 idem 
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O Subsetor Oeste-Estremenho é um território onde predominam as rochas calcárias duras do jurássico 
e Cretácico com algumas bolsas de arenitos cretácicos. Possui alguns taxa exclusivos como Armeria 
welwitschii subsp. welwitschii (erva-divina), Dianthus cintranus subsp. barbatus, Limonium multiflorum, 
Rhynchosinapis monensis subsp. cintrana, Saxifraga cintrana e Ulex jussiaei var. congestus 
(tojo-durázio). São diferenciais do território Bartsia aspera, Cistus albidus (roselha-maior), Delphinium 
pentagynum, Fumana thymifolia, Genista tournefortii, Phlomis lychnitis (salva-brava), Prunella x 
intermedia, Prunella vulgaris subsp. estremadurensis (erva-férrea), Quercus x airensis, Salvia 
sclareoides (Salva-do-sul), Sideritis hirsuta var. hirtula (siderite) e Ulex densus (tojo-da-charneca). 
Predominam as séries de vegetação dos carvalhais de carvalho-cerquinho [(Arisaro-Quercetum broteroi 
(carvalhais reliquiais portugueses mesomediterrânicos) - > Melico arrectae-Quercetum cocciferae 
(carrascais basófilos) - > Phlomido lychnitis-Brachypodietum phoenicoides (pastagens xerofílicas de 
Brachypodium phoenicoides) - > Salvio sclareoidis-Ulicetum densi (tojal de Ulex densus de solos 
decapitados de calcáriosdolomíticos ou margosos)] e dos sobreirais [(Asparago aphylli-Quercetum 
suberis (sobreirais silicícolas termomediterrânicos) - > Erico-Quercetum lusitanicae (comunidades de 
carvalhiça em solos siliciosos) - > Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei (tojais endémicos do Divisório 
Português e Ribatagano, onde ocorrem sobre areias ou arenitos)]. As orlas dos carvalhais Vinco 
difformis-Lauretum nobilis, Leucanthemo sylvaticae-Cheirolophetum sempervirentis, Lonicero 
hispanicae-Rubetum ulmifoliae prunetosum insititioidis, os tojais Salvio sclareoidis-Ulicetum densi 
ulicetosum densi (tojal de Ulex densus de solos decapitados de calcários dolomíticos ou margosos do 
Divisório Português) e Daphno maritimi-Ulicetum congesti (comunidade de Ulex jussiaei subsp. 
congestus no litoral-centro) são endémicas deste território12.  

O Superdistrito Estremenho é essencialmente calcícola com algumas bolsas de arenitos e situa-se no 
andar mesomediterrânico inferior húmido a sub-húmido. Possui uma cadeia de serras calcárias de baixa 
altitude que não ultrapassam os 670 m (Serras do Sicó, Rabaçal, Alvaiázere, Aire, Candeeiros e 
Montejunto). Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria (arruda-dos-muros), Biarum arundanum, 
Cleonia lusitanica, Micromeria juliana, Narcissus calcicola (nininas), Quercus ilex subsp. ballota 
(azinheira) e Scabiosa turolensis são táxones que ocorrem neste Superdistrito e ajudam a caracterizá-
lo. Além das séries de vegetação do carvalho-cerquinho (Arisaro-Querceto broteroi S.) e do sobreiro 
(Asparago aphylli-Querceto suberis S.), possui uma outra série florestal original. Esta série 
mesomediterrânica sub-húmida é encimada por bosques de azinheiras instaladas em solos derivados de 
calcários cársicos [(Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae (azinhais mesomediterrânicos dos 
calcários descarbonatados do Divisório Português) — > Quercetum cocciferae-airensis (carrascais 
mesomediterrânicos dos calcários do Divisório Português) — > Teucrio capitatae-Thymetum sylvestris 
(tomilhal mesomediterrânico dos calcários descarbonatados do Divisório Português)]. A vegetação 
rupícola calcícola (Asplenietalia petrachae-Narciso calcicolae-Asplenietum ruta-murariae) tem um 
carácter algo distinto no contexto da Província34. 

                                                                        
1 Espírito-Santo et al, 1995a 
2 Costa et al., 1998 
3 Espírito-Santo et al, 1995a 
4 Costa et al., 1998 
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1.1.3.2.  Metodologia 

A caracterização da área de estudo baseou-se no levantamento da flora, da vegetação e dos habitats 
realizado em março de 2015, altura em que a floração da maior parte das espécies da região já se 
iniciou. 

Efetuaram-se dois levantamentos florísticos, um em cada comunidade ou mosaico de comunidades 
vegetais, tendo-se aplicado o método dos transectos (transectos de 50 a 150 m).  

Os trabalhos de campo realizados tiveram ainda como objetivo inventariar e cartografar os habitats 
presentes, efetuando-se também a recolha de dados nos percursos entre os levantamentos, por forma a 
apurar, tanto quanto possível a diversidade vegetal da área e aumentar a probabilidade de registar 
espécies com estatutos biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou que se encontram 
abrangidas por legislação nacional, nomeadamente; 

• Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril - Convenção CITES: regulamenta a atividade de 
comércio e de transporte de espécies da fauna e da flora selvagem, com particular atenção 
para as espécies protegidas 

• Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro: 

− Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a 
designação de zonas especiais de conservação; 

− Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção 
rigorosa; 

− Anexo B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita 
podem ser objeto de medidas de gestão; 

• Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro: regulamenta a introdução de algumas espécies 
não indígenas e a sua exploração; 

• Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de setembro, prorrogado pelo Decreto-Lei n.º 116/2009, de 23 
de dezembro e Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 155/2004, de 30 de junho): Aprova o Código Floresatal, que estabelece, os princípios de 
proteção ao sobreiro e azinheira (Secção I, do Capítulo II, do Título VI). O Código Florestal 
encontra-se em vigência condicional. 
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Após a identificação dos habitats da área de estudo, estes foram classificados de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (Anexo 
B-I – Tipos de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 
especiais de conservação), e caracterizados de acordo com as comunidades vegetais que albergam1. 
Com base na informação recolhida no campo e com recurso a bibliografia especializada, foi realizada 
uma abordagem fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes são descritos e 
caracterizados2. Deste modo, foi avaliada a importância de cada uma das comunidades vegetais 
(específicas de determinado biótopo) na área de estudo, etapa fundamental para a identificação de 
áreas sensíveis. 

1.1.3.3.  Resultados 

1.1.3.3.1 Elenco florístico e flora protegida 

Na totalidade dos levantamentos efetuados na área de estudo foram identificadas 113 espécies vegetais 
e 99 géneros, distribuídos por 42 famílias (anexo V – Elenco Florístico). A nomenclatura utilizada no 
elenco florístico é preferencialmente a proposta por Castroviejo et al. (1986-1996) na Flora Ibérica, para 
os restantes taxa recorreu-se à Flora de Portugal (Franco, 1971-1998). 

Da análise do elenco, verificou-se que as famílias Asteraceae (18 taxa), Poaceae (11 taxa), Lamiaceae 
(9 taxa), Fabaceae (7 taxa) e Apiaceae (5 taxa) são as mais representadas na área de estudo. Regista-
se um número considerável de plantas herbáceas, típicas do subcoberto de bosques, matos e clareiras 
da aliança Quercion broteroi, mas também de áreas intervencionadas. 

Foram registadas 13 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de 
Extinção), distribuídas por sete famílias (Quadro III.29) constituindo cerca de 11% da totalidade de taxa 
inventariados. Verifica-se que a maioria são endemismos ibéricos (6 taxa), ocorrendo um endemismo 
lusitânico, dois taxa abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 155/2004, de 30 de Junho, três taxa abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril 
(Convenção CITES) e um taxon incluído no Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.  

  

                                                                        
1 Espírito-Santo et al, 1995b. 
2 Costa et al, 1998; Espírito-Santo et al, 1995a; Rivaz-Martinez et al, 2002. 
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Quadro III.29 – Espécies com valor conservacionista inventariadas na área de estudo, com indicação do 
nome comum (quando existente) e respetivo estatuto biogeográfico ou de proteção legal. 

FAMÍLIA GÉNERO/ESPÉCIE NOME COMUM ESTATUTO DE PROTECÇÃO 

Fagaceae 

Quercus rotundifólia Lam. Azinheira 

Decreto-Lei nº 169/2001 de 
25 de Maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 
30 de Junho 

Quercus suber L. Sobreiro 

Decreto-Lei nº 169/2001 de 
25 de Maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 
30 de Junho 

Fabaceae Genista tournefortii Spach subsp. 
tournefortii 

 Endemismo Ibérico 

Ulex europaeus L. subsp. 
latebracteus (Mariz) Rothm. 

Tojo-arnal-do-litoral Endemismo Ibérico 

Ulex jussiae Webb Tojo-durázio Endemismo Lusitânico 

Araliaceae Hedera maderensis K. Koch. ex. A. 
Rutherf subsp. iberica McAllister 

Hera Endemismo Ibérico 

Lamiaceae Salvia sclareoides Brot. Salva-do-sul Endemismo Ibérico 

Thymus zygis L. subsp. sylvestris 
(Hoffmanns & Link) Cout. 

Sal-da-terra Endemismo Ibérico 

Scrophulariaceae Antirrhinum linkianum Boiss. & 
Reut. 

Bocas-de-lobo Endemismo Ibérico 

Liliaceae 

Ruscus aculeatus L. Gilbardeira 

Anexo B-V do Decreto-Lei 
n.º 140/99 de 24 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro 

Orchidaceae 
Orchis morio L. Erva-do-salepo 

Decreto-Lei nº 114/90 de 5 
de Abril (Convenção CITES) 
Decreto-Lei nº 114/90 de 5 

de Abril (Convenção CITES) 

Ophrys tenthredinifera Willd. Orquídea 

Serapias spp. Erva-língua 

 

1.1.3.3.2 Vegetação 

A área de estudo encontra-se já bastante alterada, observando algumas bolsas de vegetação natural já 
bastante fragmentadas e rodeadas por áreas em exploração onde, por vezes, surgem algumas 
comunidades rudeiais (Figura III.37). 

Nas bolsas de vegetação natural dominam as comunidades arbustivas de portes médio e alto. Estas 
comunidades apresentam uma elevada diversidade florística, sendo exemplo as seguintes espécies 
constituintes destas: Erica scoparia subsp. scoparia (urze-das-vassouras), Quercus coccifera (carrasco), 
Phillyrea latifolia (aderno), Phillyrea angustifolia (lentisco), Olea europaea var. sylvestris (zambujeiro), 
Pistacia lentiscus (aroeira), Rhamnus alaternus (sanguinho-das-sebes), Ruscus aculeatus (gilbardeira), 
Ulex europaeus subsp. latebracteus (tojo-arnal-do-litoral) e Ulex jussiae (tojo-durázio). 
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Figura III.37 – Zona artificializada em mosaico com áreas de vegetação natural na da área de estudo. 

1.1.3.3.3 Habitats 

A caracterização dos habitats tem como base principal a flora e a vegetação presentes na área de 
estudo. Para além de identificados e caracterizados, os habitats foram cartografados com base em 
fotografia aérea através da delimitação das formações vegetais observadas. Ao nível cartográfico e com 
base nas comunidades vegetais inventariadas, identificaram-se 9 habitats na área de estudo, dos quais 
3 são habitats naturais (Figura III.38), ou seja, encontram-se abrangidos pelo Anexo B-I do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro: 

• Habitat 9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia;  

• Habitat 9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis; 

• Habitat 5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos; 

• Prados; 

• Eucaliptal; 

• Pinhal; 

• Afloramentos rochosos; 

• Área agrícola; 

• Área artificializada. 
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Figura III.38 – Carta de Habitats da área de estudo 
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No Quadro III.30 apresenta-se a área de ocupação dos diferentes habitats naturais e usos do solo que 
ocorrem na área de estudo e nos pontos seguintes apresenta-se a sua descrição. 

Quadro III.30 - Usos do solo e mosaicos de habitats naturais existentes e respetiva área (ha) ocupada 
na área de estudo (habitats prioritários assinalados por *). 

CÓDIGO HABITAT MOSAICO DE HABITATS/USO DO SOLO 
ÁREA OCUPADA 

(HA) 

9340 + 9240 + 5330 Azinhal + Carvalhal + Pinhal + Matos  1,62 

9240 + 5330 Carvalhal + Matos  0,65 

5330 Eucaliptal + Pinhal + Matos  1,97 

5330 Matos + Prados + Afloramentos rochosos 1,82 

Área agrícola Parcelas agrícolas  1,83 

Área artificializada Áreas em exploração, acessos e outras infraestruturas 11,60 

 

1.1.3.3.3.1 Habitat 9340: Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia e Habitat 9240: Carvalhais 
ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

Na área de estudo existe uma mancha florestal de 1,62ha onde se observam diversas espécies 
arbóreas, nomeadamente azinheiras (Quercus rotundifolia), carvalhos (Quercus faginea), mas também 
sobreiros e pinheiros dispersos (Figura III.39). 

Nesta área observam-se também formações arbustivas que se enquadram no habitat natural 5330 – 
matos termomediterrânicos pré-desérticos representados por matagais altos meso-xerófilos 
mediterrânicos e que na sua composição florística incluem espécies arbustivas que aqui apresentam 
porte arbóreo ou quase arbóreo: Quercus coccifera (carrasco), Crataegus monogyna (pilriteiro), Olea 
europaea var. sylvestris (zambujeiro), Phillyrea angustifolia (lentisco), etc. 

O habitat de carvalhal (9240) encontra-se ainda presente noutra mancha mais reduzida (0,65ha) onde 
se observam alguns carvalhos adultos em bosquete e em mosaico com os matos mediterrânicos.   

Estas formações constituem, nesta situação orográfica (encosta de um pequeno vale) em particular, e 
sem intervenção humana direta recente, a vegetação climácica desta região.  
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Figura III.39 – Mosaico de azinhal, carvalhal e matos mediterrânicos na área de estudo. 

1.1.3.3.3.2 Habitat 5330: Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

Na área de estudo ocorrem comunidades arbustivas de elevada diversidade florística que se enquadram 
no habitat natural 5330 – matos termomediterrânicos pré-desérticos. Estes caracterizam-se por 
matagais altos meso-xerófilos mediterrânicos e a sua composição florística tem correspondência 
fitossociológica com as classes Quercetea ilicis (ordem Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) e 
Cytisetea scopari-striati (alianças Retamion sphaerocarpae e Retamion monospermae).  

Os carrascais são matagais densos, por vezes bastante altos e designados de pré-florestais, dominados 
geralmente por Quercus coccifera (carrasco) (Figura III.40) e são constituídos maioritariamente por 
arbustos pirófilos, paleo-mediterrânicos esclerofilos, adaptados a ciclos de recorrência de fogo não 
muito curtos e com capacidade de rebentar de toiça após a perturbação. A composição florística destas 
formações é variável e tem correspondência fitossociológica com a aliança Asparago albi-Rhamnion 
oleoidis (classe Quercetea ilicis). Além do carrasco (Quercus coccifera), estão presentes na área de 
estudo, as seguintes espécies características deste habitat: Arisarum simorrhinum (candeias), 
Asparagus acutifolius (espargo-bravo-menor), Asparagus albus (estrepes), Asparagus aphyllus 
(espargo-bravo-maior), Bupleurum rigidum subsp. paniculatum, Carex distachya, Crataegus monogyna 
(pilriteiro), Daphne gnidium (trovisco), Genista tournefortii subsp. tournefortii, Hedera maderensis subsp. 
iberica (hera), Lonicera etrusca (madressilva-caprina), Lonicera implexa (madressilva), Olea europaea 
var. sylvestris (zambujeiro), Phillyrea angustifolia (lentisco), Pteridium aquilinum subsp. aquilinum (feto-
do-monte), Pulicaria odora (montã), Rhamnus alaternus (sanguinho-das-sebes), Rosmarinus officinalis 
(alecrim), Rubia peregrina (raspalíngua), Ruscus aculeatus (gilbardeira) e Smilax aspera (salsaparrilha). 
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Nos locais com maior intervenção antrópica (pastoreio, pisoteio, etc.), estas comunidades arbustivas 
apresentam na sua composição outros arbustos representantes das classes fitossociológicas Calluno-
Ulicetea e Cisto-Lavanduletea, ambas indicadoras de etapas subseriais avançadas de degradação dos 
bosques e pré-bosques climácicos. São exemplo destas comunidades arbustivas e presentes neste 
habitat com cobertura variável: Calluna vulgaris (torga-ordinária), Cistus crispus (roselha), Cistus Cistus 
salvifolius (saganho-mouro), Cytinus hypocistis (pútegas-das-escamas), Erica lusitanica (queiroga), 
Erica scoparia subsp. scoparia (urze-das-vassouras), Genista triacanthos (ranha-lobo), Lavandula 
stoechas subsp. stoechas (rosmaninho), Ulex europaeus subsp. latebracteus (tojo-arnal-do-litoral), Ulex 
jussiae (tojo-durázio) e Xolantha tuberaria (alcar). 

 

Figura III.40 – Matos mediterrânicos na área de estudo. 

1.1.3.3.3.3 Prados 

Nas orlas e clareiras dos matos da área de estudo, ocorrem comunidades de gramíneas e de herbáceas 
vivazes (classes Festuco-Brometea, Lygeo-Stipetea, Stipo gigantea-Agrostitea castellanae). Devido à 
sua pequena expressão e presença pontual da espécie Brachypodium phoenicoides (braquipódio) não é 
possível considerar a presença do habitat de Prados secos seminaturais, no entanto algumas das 
espécies presentes são características de arrelvados xerófilos calcários e foram identificadas três 
géneros de orquídeas.  

Em todo o caso, este habitat representa, na área de estudo, um refúgio para a biodiversidade, tendo um 
papel fundamental na retenção e formação de solo e na regulação do ciclo de nutrientes. 
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1.1.3.3.3.4 Eucaliptal e Pinhal 

Os eucaliptais de Eucalyptus globulus e os pinhais de Pinus pinaster da área de estudo ocorrem em 
conjunto, ou seja miscigenados e apresentam no subcoberto dominância de comunidades arbustivas. 
De salientar a presença das espécies: Cistus crispus (roselha), Cistus salvifolius (sanganho-mouro), 
Daphne gnidium (trovisco), Erica scoparia subsp. scoparia (urze-das-vassouras), Phillyrea angustifolia 
(lentisco), Quercus coccifera (carrasco), Rosmarinus officinalis (alecrim), Rubus ulmifolius (silva), Ulex 
europaeus subsp. latebracteus (tojo-arnal-do-litoral). Deste modo, as formações florestais de produção 
da área de estudo apresentam, no sub-coberto, as comunidades arbustivas naturais típicas desta 
região, quer em regeneração quer, nalguns casos, já bem estabelecidas (Figura III.41). 

 

Figura III.41 – Eucaliptal e Pinhal na área de estudo em mosaico com comunidades arbustivas. 

1.1.3.3.3.5 Afloramentos rochosos 

Na área de estudo ocorrem afloramentos de rocha calcária em diferentes fases do processo de 
meteorização, que dão origem a áreas rochosas descontínuas, que nalguns locais afloram devido ao 
facto de terem havido cortes na vegetação (Figura III.42). 

Na área de estudo as áreas com afloramentos encontram-se em mosaicos com matos de carrascais e 
comunidades herbáceas. A flora associada a este ambiente inclui as espécies vasculares casmofíticas 
calcícolas tais como Asplenium onopteris (avenca-negra), Ceterach officinarum subsp. officinarum 
(doiradinha), Sedum spp.  e  Sedum sediforme (erva-pinheira). 
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Figura III.42 – Afloramentos rochosos. 

1.1.3.3.3.6 Área agrícola 

Na área de estudo, nos extremos Norte e Nordeste ocorrem zonas onde a ocupação agrícola se faz 
sentir. Ocorre alguns talhões agrícolas, um olival (Figura III.43) e zonas de pousio.  

1.1.3.3.3.7 Área artificializada 

As áreas artificializadas estão associadas a atividades humanas onde o coberto vegetal está alterado 
e/ou é praticamente inexistente. Foram incluídos neste habitat, as áreas edificadas e os caminhos 
existentes na área de estudo. 

1.1.3.4.  Avaliação global 

A flora da área de estudo compreende um total de 113 espécies e subespécies vegetais, incluindo 13 
espécies RELAPE que correspondem a cerca de 11% do número total de espécies inventariadas. Foram 
identificados: 

• 1 endemismos lusitânicos: Ulex jussiae (tojo-durázio); 

• 1 espécie abrangida pelo Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo 
DL n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro: Ruscus aculeatus (gilbardeira); 

• 2 espécies abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 155/2004, de 30 de Junho: Quercus rotundifolia (azinheira) e Quercus suber (sobreiro); 

• 6 endemismos ibéricos: Ulex europaeus L. subsp. latebracteus (tojo-arnal-do-litoral), 
Antirrhinum linkianum (bocas-de-lobo), Genista tournefortii subsp. tournefortii, Hedera 
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maderensis subsp. iberica (hera), Salvia sclareoides (salva-do-sul), Thymus zygis subsp. 
sylvestris (sal-da-terra);  

• 3 taxa abrangidas pelo Decreto-Lei 114/90 de 5 de abril: Serapias spp. (erva-língua); Orchis 
morio (erva-do-salepo) e Ophrys tenthredinifera (orquídea). 

Ao nível dos habitats foram cartografados 9 habitats na área de estudo, dos quais 3 são habitats 
naturais (estão abrangidos pelo Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro). 

As comunidades vegetais com maior representação incluem os matos, ocorrendo o habitat 5330 Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos uma vez que ocorrem em grande parte das manchas de vegetação 
observadas, inclusive no subcoberto das formações de floresta de produção (eucaliptal). 

De salientar a presença de uma mancha de floresta autóctone de azinhal e carvalhal presente no 
quadrante Oeste da área de estudo que se apresenta em bom estado de conservação. 

 

Figura III.43 – Área agrícola ocupada por um olival. 
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1.1.4. Fauna e biótopos 

1.1.4.1.  Introdução 

Devido às características de muitas espécies faunísticas (elevada mobilidade da maioria das espécies; 
comportamentos esquivos, com destaque para os mamíferos; diferentes fenologias, no grupo das aves; 
diferentes períodos de atividade, entre outras) apenas foi possível detetar a presença de algumas das 
espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos biótopos existentes e de informação 
relativa à distribuição das espécies, de base bibliográfica e com consulta a especialistas, foi avaliado o 
elenco da fauna com ocorrência potencial na área de estudo. Durante as prospeções de campo, na área 
de influência direta do projeto, não foram identificadas linhas de água de carácter permanente, pelo que 
no âmbito deste estudo apenas se analisaram os vertebrados terrestres. 

1.1.4.2.  Metodologia 

A metodologia utilizada na caracterização da fauna da área analisada baseou-se essencialmente em 
prospeções de campo (para identificação dos principais biótopos e inventariação de espécies 
presentes), em pesquisa bibliográfica e consulta a especialistas e em avaliação da importância das 
zoocenoses. 

Consideraram-se como espécies potencialmente presentes aquelas que se encontram referenciadas 
para a quadrícula UTM ND38 ou que, estando referenciadas para quadrículas vizinhas e considerando 
os habitats presentes, a sua ocorrência na área de estudo seja muito provável. As diferentes fontes 
consultadas encontram-se identificadas nos pontos seguintes. 

A saída de campo foi realizada em a 10 de Março de 2013, nesta foi efetuado um levantamento geral 
dos principais grupos faunísticos existentes na área de estudo da pedreira de Casal Farto. As técnicas 
de inventariação variaram consoante as características ecológicas dos diferentes taxa e encontram-se 
descritas nos pontos seguintes. 

1.1.4.2.1 Anfíbios 

Para a recolha de informação de distribuição e comportamental das espécies de anfíbios potencialmente 
ocorrentes na área de estudo, assim como, para uma melhor preparação dos levantamentos de campo, 
foram consultados o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats (2001-2006)1, o Atlas 
dos Anfíbios e Répteis de Portugal2, o Guia Fapas de Anfíbios e Répteis de Portugal3 e o sítio da Lista 
Vermelha da IUCN4. 

Relativamente ao trabalho de campo, não se encontraram pontos de água na área de estudo, como tal 
não foi feita prospeção de anfíbios. 

                                                                        
1 ICNB, 2008 
2 Loureiro et al., 2010 
3 Ferrand de Almeida et al., 2001 
4 http://www.iucnredlist.org/ 
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1.1.4.2.2 Répteis  

Para a recolha de informação comportamental e de distribuição das espécies de répteis potencialmente 
ocorrentes na área de estudo, assim como, para uma melhor preparação dos levantamentos de campo, 
foram consultados o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats (2001-2006)1, o Atlas 
dos Anfíbios e Répteis de Portugal2, o Guia Fapas de Anfíbios e Répteis de Portugal3 e o sítio da Lista 
Vermelha da IUCN4. 

Relativamente ao trabalho de campo o esforço de amostragem dirigido a este grupo concentrou-se, 
sempre que possível, em locais com rochas expostas, muros de pedra de chouços, zonas de matos 
para amostragem de répteis com hábitos mais terrestres, mas também em locais com água ou com 
alguma humidade, para amostrar répteis com hábitos mais aquáticos. Ou seja, a escolha dos locais de 
amostragem foi feita com base nos biótopos ocorrentes na área de estudo, tendo sido selecionados em 
função da maior probabilidade de ocorrência de espécies. Foram também amostrados os caminhos 
presentes na área de estudo, através de cruzeiro rodoviário diurno a velocidade constante, e em pontos 
de prospeção coincidentes com os restantes grupos faunísticos. 

Foram ainda registadas todas as espécies detetadas ad-hoc, isto é, correspondentes a observações 
esporádicas, no decorrer da amostragem dos vários grupos de vertebrados. 

1.1.4.2.3 Aves 

Para a recolha de informação comportamental e de distribuição das espécies de aves potencialmente 
ocorrentes na área de estudo, assim como, para uma melhor preparação dos levantamentos de campo, 
foram consultados o Altas das Aves Nidificantes em Portugal5, o Guia de Aves – Guia de campo das 
aves de Portugal e Europa6, Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental7 e o sítio da Lista 
Vermelha da IUCN8.  

Relativamente ao trabalho de campo, foram detetadas e registadas espécies através de observações 
avulsas ou ad-hoc fora e adicionadas ao elenco avifaunístico.  

1.1.4.2.4 Mamíferos  

Para a recolha de informação comportamental e de distribuição sobre as espécies de mamíferos 
potencialmente ocorrentes na área de estudo, assim como, para uma melhor preparação dos 
levantamentos de campo, foram consultados o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva 
Habitats (2001-2006)9, o Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira10, o 

                                                                        
1 ICNB, 2008 
2 Loureiro et al., 2010 
3 Ferrand de Almeida et al., 2001 
4 http://www.iucnredlist.org/ 
5 Equipa Atlas, 2008 
6 Svensson & Grant, 2003 
7 Matias, 2002 
8 http://www.iucnredlist.org/ 
9 ICNB, 2008 
10 Mathias (coord.), 1999 
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Atlas dos Morcegos de Portugal Continental1, o Plano Nacional de Conservação dos Morcegos 
Cavernícolas2, Avaliação da tendência populacional de algumas espécies de morcegos cavernícolas3 e 
o sítio da Lista Vermelha da IUCN4. Para verificação da possível existência de abrigos de morcegos na 
área de estudo, consultou-se ainda o Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de 
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica e à informação geográfica associada5. 

Relativamente ao trabalho de campo, para o registo da presença de espécies de mamíferos na área de 
estudo, optou-se pelo método dos transectos sem distância fixa representativos dos biótopos presentes 
na área de estudo, tendo os mesmos coincidido com os transectos rodoviários realizados para a 
amostragem da herpetofauna, onde se efetuou prospeção de indícios de presença (dejetos, trilhos, 
pegadas), e foram registadas as observações diretas efetuadas. 

1.1.4.2.5 Critérios de Avaliação das Zoocenoses 

A avaliação da importância das comunidades de vertebrados terrestres da área de estudo baseou-se 
em três critérios: 

a) Avaliação da contribuição da área de estudo para a conservação das espécies: neste âmbito, é dada 
particular importância à presença de espécies com Estatuto de Conservação Nacional6 com grau de 
ameaça (Vulnerável “VU”, Em Perigo “EN”, ou Criticamente em Perigo “CR”), de distribuição 
geográfica restrita e incluídas nos Diplomas que se seguem: 

• Anexos da Convenção CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da 
Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (Decreto n.º 50/80, de 23 de julho - 
aprovação da Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de abril, Anexos I, II e 
III - regulamenta a aplicação da Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de 
novembro); Regulamento (CE) nº 338/97 do Conselho, de 9 de dezembro de 1996, 
complementado pelo Regulamento (CE) nº 1332/2005 da Comissão de 9 de agosto (Anexos 
A, B, C e D); 

• Anexos das Convenções de Bona - Convenção sobre a Conservação das Espécies 
Migratórias Pertencentes à Fauna Selvagem (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de 
outubro); 

• Anexos das Convenções de Berna – Convenção Relativa à Proteção da Sida Selvagem e do 
Ambiente natural na Europa (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho 
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro);  

• Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (revê a transposição para Portugal da Directiva 
Aves - Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, alterada pelas Directivas 
n.º 91/244/CE, da Comissão, de 6 de março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 

                                                                        
1 ICNF, 2013 
2 Palmeirim & Rodrigues, 1992 
3 Rodrigues et al., 2003 
4 http://www.iucnredlist.org/ 
5 ICNB, 2010 
6 Cabral et al., 2006 
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97/49/CE, da Comissão, de 29 de junho; e da Directiva Habitats – Directiva n.º 92/43/CEE, do 
Conselho, de 21 de maio, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Directiva 
n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro) 

b) Avaliação do valor cinegético das comunidades presentes (Anexo D do Decreto-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de fevereiro); 

c) Avaliação segundo a sua fenologia. 

1.1.4.2.6 Biótopos e Comunidades Faunísticas 

Através da caracterização dos biótopos presentes na área de estudo, de dados de distribuição das 
espécies e dos requisitos ecológicos do elenco faunístico potencial da área de estudo, é possível 
caracterizar uma determinada comunidade faunística que nada mais é do que o conjunto das espécies 
que vivem num determinado habitat e que exploram os seus recursos, estabelecendo relações de 
interdependência entre si. Mesmo tendo em linha de conta que a fauna vertebrada apresenta uma 
elevada mobilidade, nomeadamente no que diz respeito a aves e mamíferos de médio e grande porte, 
existe uma tendência para ocupar um determinado habitat e estabelecer relações ecológicas com todas 
as outras espécies que o ocupam1. A fauna dos vertebrados tem uma relação estreita com a ocupação 
do solo, pelo que os biótopos das comunidades faunísticas definem-se, principalmente, com base em 
critérios da vegetação. 

1.1.4.3.   Resultados  

1.1.4.3.1 Comunidade faunística da área de estudo 

Dada a ausência de massas de água no interior da área de intervenção do projeto, no âmbito deste 
estudo apenas foram considerados os vertebrados terrestres (anfíbios, répteis, aves e mamíferos).  

Todas as espécies cuja presença na área de estudo foi confirmada ou é considerada provável 
encontram-se coligidas no anexo V Fauna, do presente EIA. De referir que uma espécie é considerada 
potencial quando, não sendo confirmada durante as prospeções de campo, está referenciada para a 
região e ocorre em biótopos semelhantes aos existentes na área em estudo e em zonas próximas. A 
listagem de espécies encontra-se organizada taxonomicamente por Classes, Ordens e Famílias, sendo 
indicado, para cada espécie, o seu nome científico, o nome vulgar, se a ocorrência da espécie foi 
confirmada durante a saída de campo e os Estatutos de Conservação em Portugal segundo o Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal2. Nos estatutos de Conservação apresenta-se também a 
situação legal dos taxa relativamente a: 

• Anexos da Convenção de CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho - aprovação da 
Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril - regulamenta a aplicação da 
Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de Novembro); 

• Anexos das Convenções de Bona (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro);  

                                                                        
1 ICN, 2007 
2 Cabral et al., 2006 
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• Anexos das Convenções de Berna (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 
de Julho e regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro);  

• Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (revê a transposição para Portugal da Diretiva 
Aves - Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, alterada pelas Diretivas n.º 
91/244/CE, da Comissão, de 6 de Março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de Junho, e 97/49/CE, 
da Comissão, de 29 de Junho; e da Diretiva Habitats – Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, 
de 21 de Maio, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.º 97/62/CE, do 
Conselho, de 27 de Outubro).  

A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a composição das suas comunidades 
ao longo do ano. Por este motivo, para este grupo, indica-se também e numa escala regional a sua 
fenologia, isto é, as variações sazonais dos hábitos das espécies. Deve considerar-se que tanto as 
espécies estivais como as residentes são espécies nidificantes. 

A terminologia e nomenclatura utilizadas são adaptadas de vários autores1. Relativamente aos 
quirópteros, a nomenclatura apresentada já reflete a recente atualização dos nomes vulgares dos 
morcegos portugueses, decorrente da revisão das espécies, incluída no relatório do Eurobats de 2010. 
Pelo agrupamento e/ou divisão de algumas espécies de morcegos, alguns estatutos de conservação 
ainda não estão presentes no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal2, aguardando-se por isso 
uma revisão e atualização do mesmo para a Ordem Chiroptera. 

O Elenco faunístico potencial da área de estudo é composto por 116 espécies de vertebrados terrestres 
(7 anfíbios, 8 répteis, 74 aves e 27 mamíferos) estas encontram-se listadas nos Quadros 1, 2, 3 e 4 do 
Anexo Fauna, destas foi confirmada a presença de 16 espécies (15 aves e 1 mamífero). 

Considerando os estatutos de conservação, são potenciais 9 espécies ameaçadas: 2 Criticamente em 
Perigo (CR): morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e 
morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi); uma Em Perigo (EN): gralha-de-bico-vermelho 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax); e 6 Vulneráveis (VU): noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), 
morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), morcego-de-ferradura-grande 
(R. ferrumequinum), morcego-rato-grande (Myotis myotis), morcego-de-franja-do-sul (Myotis escalerai) e 
morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersi). Nos levantamentos de campo não foi confirmada a 
presença de nenhuma espécie ameaçada. É no entanto de referir que foi confirmada em campo uma 
espécie classificada como “Quase ameaçada”, o coelho (Oryctolagus cuniculus). 

 

                                                                        
1 Cabral et al. (2006) 
2 Idem 
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Figura III.44 – Carta de Biotopos. 
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O enquadramento legal de proteção nacional e comunitário do elenco de vertebrados, dado para a área 
de estudo, é apresentado no Quadro III.31. 

Quadro III.31 – Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo. 

ENQUADRAMENTO LEGAL 
NÚMERO DE ESPÉCIES POR CLASSE 

ANFÍBIO RÉPTEIS AVES MAMÍFEROS 

Convenção CITES 

Anexo I A - - - 1 
Anexo II A - - 10 - 
Anexo D - - - 1 

Convenção de Bona     
Anexo II - - 31 12 

Anexo III - - 4 - 
Convenção de Berna     

Anexo II 3 3 53 13 
Anexo III 4 5 17 8 

Diretiva Aves e Habitat 
Anexo A-I - - 10 - 

Anexo B-II - - - 7 
Anexo B-IV 4 3 - 13 
Anexo B-V 1 - - 3 

Anexo D - - 9 1 
 

Tendo em consideração as características da área de estudo e da sua envolvente, destaca-se a 
comunidade de morcegos devido aos seus hábitos cavernícolas. 

A área de estudo encontra-se integrada no buffer de 5 km que rodeia um abrigo de importância nacional 
e a cerca de 1,8 km do abrigo em si (Figura III.45). O abrigo cavernícola em causa é denominado 
Ourém e assume especialmente importância durante a época de hibernação. Nesta época o abrigo é 
utilizado por dezenas a poucas centenas de morcego-de-peluche (Minopterus schreibersii), muitas 
dezenas de morcego-de-ferradura-mediterrânico/morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus 
euryale/R. mehelyi), poucas dezenas de morcego-de-ferradura-grande (R. ferrumequinum) e indivíduos 
isolados de morcego-de-ferradura-pequeno (R. hipposideros), morcego-rato-grande (Myotis myotis) e 
morcego-rato-grande/ morcego-rato-pequeno (M. myotis/M. blythii)1. Os dados 2012 de hibernação para 
este abrigo apontam para a presença de cerca de 20 indivíduos de morcego-de-ferradura-
mediterrânico/morcego-de-ferradura-mourisco, e indivíduos isolados de morcego-de-peluche, morcego-
rato-grande e morcego-de-ferradura-pequeno2.  

  

                                                                        
1 ICFN, 2014 
2 Monteiro, com.pess. 
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Figura III.45 – Localização de abrigos de morcegos. 
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Dados antigos apontam ainda para a presença de indivíduos durante a primavera e período de 
maternidade. Durante a primavera o abrigo é ocupado por pelo menos centenas morcego-de-peluche, 
dezenas de morcego-de-ferradura-mediterrânico/morcego-de-ferradura-mourisco, e indivíduos isolados 
de morcego-de-ferradura-grande, morcego-orelhudo-castanho (Plecotus auritus), morcego-de-franja-do-
sul (Myotis escalerai) e morcego de Bechsteinii (Myotis bechsteinii). Na época de maternidade foram 
observadas poucas centenas de morcego-de-peluche, poucas dezenas de morcego-de-franja-do-sul, e 
indivíduos isolados de morcego-de-ferradura-grande e morcego-de-ferradura-mediterrânico/morcego-de-
ferradura-mourisco. No outono estão presentes pelo menos poucas centenas de morcego-de-peluche, 
poucas dezenas de morcego-de-ferradura-mediterrânico/morcego-de-ferradura-mourisco, e indivíduos 
isolados de morcego-de-ferradura-grande, morcego-rato-grande, morcego-de-água (Myotis daubentonii) 
e morcego-de-franja-do-sul1. 

Em redor da área de estudo existem ainda outras grutas e algares que poderão abrigar morcegos, 
sendo o algar das Bombas o mais próximo (1200m) de entre as cavidades conhecidas2.  

1.1.4.3.2 Avaliação de Biótopos e Comunidades Faunísticas  

No presente ponto são apresentados os biótopos que ocorrem na área de estudo e as comunidades 
faunísticas a estes associados. 

A cartografia dos biótopos (Figura III.44) foi desenvolvida tomando como base a Carta de Habitats 
efetuada no âmbito dos trabalhos descritos no ponto 1.1.4 Flora, Vegetação e Habitats, adaptando as 
unidades de vegetação e de uso do solo a unidades de utilização faunística. Foram identificados na 
área de estudo apenas 5 biótopos: floresta de produção, bosque de folhosas, matos, área agrícola e 
área artificializada.  

Quadro III.32 – Ocupação das diferentes tipologias de biótopos adotadas no presente estudo e dos 
habitats correspondentes 

BIÓTOPO ÁREA (HA) 

Floresta de produção 1,97 

Bosque de folhosas 2,27 

Matos 1,82 

Área agrícola 1,83 

Área artificializada 11,60 

 
  

                                                                        
1 ICNF, 2014 
2 CEAE-LPN, 2013 
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1.1.4.3.2.1 Comunidade faunística das Florestas de produção 

A comunidade faunística das florestas de produção agrupa as espécies que habitam e exploram zonas 
florestais, mas também espécies típicas de matos, uma vez que o subcoberto é dominantemente matos.  

As florestas de produção são habitats pouco favoráveis para os anfíbios devido à sua aridez, apenas 
encontrando condições para a sua sobrevivência pela elevada humidade do ar, que se condensa, 
precipitando-se no solo e na vegetação. Assim, poderão ocorrer espécies menos dependentes dos 
meios aquáticos, em parte do seu ciclo de vida, como a salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra 
salamandra) e o sapo-comum (Bufo bufo). 

A presença de subcoberto de matos tornam as florestas de produção um biótopo favorável para a 
comunidade de répteis. Como espécies mais características destacam-se o sardão (Timon lepidus), a 
lagartixa-ibérica (Podarcis hispanicus), a cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis) e a cobra-rateira 
(Malpolon mospessulanus). 

Quanto à comunidade ornitológica, é esperada a presença de espécies típicas de áreas florestais. As 
espécies mais características são o peto-verde (Picus viridis), o gaio (Garrulus glandarius), a 
toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapilla) e o tordo-músico (Turdus philomelos). Constituem ainda 
importantes áreas de alimentação a gralha-preta (Corvus corone) e algumas aves de rapina como a 
águia-cobreira (Circaetus gallicus), a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) e o gavião (Accipiter nisus).  

As florestas de produção proporcionam abrigo para várias espécies de mamíferos, sendo possível a 
presença de espécies como o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), a raposa (Vulpes vulpes) e a 
doninha (Mustela nivalis). 

1.1.4.3.2.2 Comunidade faunística do Bosque de folhosas 

Na área de estudo o biótopo bosques de folhosas encontra-se limitado a uma zona de encosta. Este é 
um biótopo que pode albergar espécies típicas de florestas de folhosas e que preferem áreas com 
algum grau de humidade. 

Este é um biótopo que conserva um determinado grau de humidade e como tal poderá servir de abrigo a 
algumas espécies de anfíbios que estivam e se abrigam diariamente durante as horas de maior calor, 
como é o caso da salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), do sapo-comum (Bufo 
bufo) e do sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes). 

Os bosques de folhosas representam um importante local de abrigo (e.g. em buracos nos troncos que 
árvores maduras) e alimentação para espécies de répteis, tais como a cobra-de-escada (Elaphe 
scalaris), a cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis) e a cobra-rateira (Malpolon mospessulanus). 

Relativamente à comunidade avifaunística, é esperada diversidade e espécies florestais e discretas. 
Algumas das espécies que poderão ocorrer são o chapim-rabilongo (Aegithalus caudatus), a 
estrelinha-real (Regulus ignicapilla), a trepadeira-comum (Certhia brachydactyla) ou o papa-moscas-
cinzento (Muscicapa striata). 

Os bosques de folhosas constituem biótopo preferencial para espécies arborícolas de morcegos, tanto a 
nível de abrigo como área de alimentação, para espécies como o morcego-hortelão (Eptesicus sp.) ou o 
morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri). Podem ainda ocorrer espécies cavernícolas que se 
alimentam em área de folhosas como o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) ou o 
morcego-de-ferradura-grande (R. ferrumequinum). Os boques de folhosas podem ainda albergar 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3 
 

 

 
E.152832.03.02.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.83

 

espécies discretas de mamíferos que neles procuram abrigo, tais como o ouriço-cacheiro (Erinaceus 
europaeus) ou o leirão (Eliomys quercinus). 

1.1.4.3.2.3 Comunidade faunística dos Matos 

Os matos presentes na área de estudo encontram-se pontuadas por árvores, essencialmente pinheiro e 
eucaliptos, assim como de afloramentos rochosos.  

As áreas de matos são habitat pouco favorável para os anfíbios devido à sua aridez, contudo poderão 
ocorrer espécies que se abrigem junto aos afloramentos rochosos, como é o caso da 
salamandra-de-pintas-amarelas. 

As áreas de matos são habitat favorável para a comunidade de répteis. Como espécies mais 
características destacam-se a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), a lagartixa-ibérica e a cobra-
rateira. 

Relativamente à comunidade ornitológica, ocorrem neste biótopo sobretudo espécies discretas que 
procuram abrigo nestes locais, como é o caso da perdiz (Alectoris rufa), da felosa-do-mato (Sylvia 
undata) ou da coruja-do-mato (Strix aluco). 

As áreas de matos são preferenciais para a alimentação de algumas espécies de morcegos, como é o 
caso do morcego-rabudo (Tadarida teniotis). Estas mesmas áreas representam abrigo para outras 
espécies de mamíferos, como o coelho (Oryctolagus cuniculus). 

1.1.4.3.2.4 Comunidade faunística das Área Agrícola 

As áreas agrícolas presentes na área de estudo são compostas por pequenas parcelas ocupadas 
dominantemente por olival, ocorrendo também parcelas com outras culturas (e.g. cereal) e 
frequentemente ladeadas por sebes. 

Este é um biótopo em que podem ocorrer pequenos pontos de água de uso agrícola (e.g. tanques) que 
podem ser ocupados por espécies pouco exigentes, como é o caso da rã-verde (Rana perezi) ou do 
tritão-marmorado (Triturus marmoratus).  

Relativamente à comunidade de répteis, podem surgir espécies adaptadas a prados, como a cobra-de-
pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai), assim como espécies oportunistas que aproveitam a 
abundante presença de roedores, tais como a cobra-rateira e a cobra-de-escada.  

A comunidade avifaunísticas das áreas agrícolas é composta por espécies que aí encontram alimento 
quer pela presença de roedores e insectos, tais como o peneireiro (Falco tinnunculus), a poupa (Upupa 
epops) ou a coruja-da-torres (Tyto alba); quer por espécies granívoras, tais como a laverca (Alauda 
arvensis) ou a petinha-dos-prados (Anthus pratensis). 

As áreas agrícolas dada a abundância de insectos constituem habitat de alimentação adequado para 
espécies de morcegos adaptadas à presença humana, como é o caso do morcego-anão (Pipistrellus 
pipistrellus). Tal como referido anteriormente, as áreas agrícolas albergam comunidades de roedores, 
tais como o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus) ou a ratazana (Rattus norvegicus). 

1.1.4.3.2.5 Comunidade faunística das Áreas Artificializadas 

As áreas artificializadas agregam essencialmente comunidades oportunistas, ubiquistas e adaptadas a 
meios antropizados. Estas áreas incluem na generalidade da área de estudo, os caminhos, estruturas 
edificadas e áreas de pedreira; e ocupam a maioria da área de estudo. 
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Ao nível dos anfíbios, este biótopo não proporciona condições favoráveis à sua ocorrência, dependendo 
muito da presença de pontos de água à superfície, meios estes que não foram identificados nas áreas 
artificializadas presentes na área de estudo. 

No caso dos répteis, devido à aridez destes meios, poderão ocorrer algumas espécies mais ubiquistas 
ou adaptadas a meios antropizados, tais como a lagartixa–do-mato (Psamodromus algirus), ou a osga 
(Tarentola mauritanica). 

Ao nível da comunidade avifaunística, poderão ocorrer essencialmente espécies adaptadas a meios 
antropizados, tais como o pardal (Passer domesticus), o melro-preto (Turdus merula), ou a 
cegonha-branca (Ciconia ciconia), e espécies mais ubiquistas e adaptadas às características do 
ambiente criado pela exploração extrativa, tais como a andorinha-das-rochas (Ptyonoprogne rupestres) 
ou o andorinhão-preto (Apus apus). 

Também a comunidade de mamíferos que ocorre no presente biótopo é formada por espécies 
oportunistas e ubiquistas, tais como a ratazana (Rattus norvegicus), o morcego-anão, o coelho-bravo 
(Oryctolagus cuniculus), ou a raposa (Vulpes vulpes). 

1.1.4.4.  Avaliação Global 

Das 116 espécies faunísticas consideradas (confirmadas e potenciais) para a área em estudo, segundo 
a legislação nacional e internacional, 9 espécies encontram se classificadas com estatuto de ameaça: 2 
Criticamente em Perigo (CR) (2 mamíferos), uma Em Perigo (EN) (1 ave) e 6 Vulneráveis (1 aves e 5 
mamíferos). 

Nos levantamentos de campo apenas foi possível confirmar a ocorrência de 16 espécies (15 aves e 1 
mamífero) das espécies elencadas como potenciais. Relativamente às espécies com estatuto de 
proteção não foi confirmada a presença de nenhuma delas e apenas foi confirmada a ocorrência de uma 
espécie com estatuto Quase Ameaçada (NT): coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). 

Ao nível dos biótopos e comunidades faunísticas a estes associadas destacam-se os Bosques de 
folhosas que constituem a remanescente vegetação original da área e que podem albergam mais 
diversidade e espécies com maior valor para a conservação. 

1.11. PAISAGEM 

1.11.1. Enquadramento geral 

A paisagem define-se vulgarmente como “a extensão do território que se abrange de um só lance de 
vista, e que se considera pelo seu valor artístico, pelo seu pitoresco”1. No entanto, esse conceito torna-
se bastante redutor face ao seu verdadeiro significado, dado que a Paisagem é uma entidade viva e 
dinâmica que se encontra sujeita a um processo de evolução constante, sendo a expressão do espaço 
físico e biológico em que vivemos e o reflexo, no território, da vida e cultura de uma comunidade.  

A análise paisagística de um local implica o conhecimento dos vários fatores intrínsecos da paisagem, 
nomeadamente, os de ordem biofísica (entre os quais o relevo / geomorfologia, a geologia/litologia, as 

                                                                        
1 Machado, José. Grande Dicionário da Língua Portuguesa. 
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características da rede hidrográfica e o coberto vegetal) bem como os fatores extrínsecos, que 
constituem aspetos de ordem sociocultural, que atuam ao nível do sistema biofísico e que se refletem 
em formas de apropriação e construção do território, concorrendo para a caraterização e/ou definição da 
paisagem, como sejam os modelos de povoamento, a tipologia dos sistemas culturais, entre outros. 

Desse modo, a caraterização e avaliação, em termos paisagísticos, de uma determinada região deve 
ser acompanhada pela análise dos seus vários componentes, os quais podem ser agrupados da 
seguinte forma: 

• Biofísicos/Ecológicos: dos quais é de salientar a geologia/litologia, o tipo de solos, o 
relevo/geomorfologia, as caraterísticas da rede hidrográfica e o coberto vegetal; 

• Antrópicos: incluem toda a ação humana sobre a paisagem, seja ela de natureza social, 
cultural ou económica (incluindo, por isso mesmo, as transformações de natureza agrícola e 
florestal), resumindo-se essa ação na ocupação e uso atual do solo; 

• Estéticos e percecionais/emocionais: que se prendem com o “resultado”, em termos 
estéticos, da combinação de todos os fatores (tendo em consideração que as mesmas 
caraterísticas se podem combinar de diversas maneiras) e com a forma como esse “resultado” 
é percecionado/apreendido pelos observadores potenciais. 

A paisagem pode assim ser entendida como a expressão das ações humanas sobre um determinado 
sistema biofísico, constituindo uma entidade mutável, cuja sustentabilidade depende, necessariamente, 
do equilíbrio dinâmico das interações operadas sobre esse sistema.  

1.11.2. Análise local da paisagem 

A área em estudo localiza-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, sub-bacia do rio Zêzere, numa zona de 
cabeceira do rio Nabão, seu afluente da margem direita, concretamente na sub-bacia do rio Bezelga. 
Apresenta um relevo ondulado, que se integra numa zona de transição entre a serra de Aire, com uma 
morfologia muito vigorosa e o planalto de Fátima, de declives mais moderados. 

Com o objetivo de melhor fundamentar a caraterização da paisagem na área em estudo, procedeu-se à 
análise biofísica, de ocupação atual do solo e da sua bacia visual, a qual compreende a área do projeto 
da pedreira “Casal Farto” e envolvente próxima, tendo como base os vários componentes do relevo 
(fisiografia, hipsometria, declives e orientações das encostas) conjugados com o padrão de distribuição 
da ocupação do território. 

SÍNTESE FISIOGRÁFICA 

A análise da fisiografia na área em estudo pretende definir a estrutura morfológica, as formas 
estruturantes, os padrões de circulação hídrica e atmosférica e o desenvolvimento do relevo.  

No âmbito da referida análise, de modo a obter uma melhor interpretação dos resultados, foi elaborada 
a seguinte cartografia: 

• Carta de hipsometria, onde é representada a informação altimétrica e hierarquizada da 
topografia utilizada, permitindo a criação de 4 classes hipsométricas, correspondentes a cotas 
entre os 200-300 m; 300-400 m, 400-500 m e superiores a 500 metros; 

• Carta de declives, representativa das diferentes formas morfológicas, distinguindo-se cinco 
classes: zonas planas (declive inferior a 4%), zonas de declive suave (declive entre 4 a 8 %), 
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zonas de declive moderado (declive entre 8 a 16 %), zonas declivosas (declive entre 16 a 25 
%) e zonas muito declivosas (declive superior 25%); 

• Carta de orientações predominantes das encostas, representativa do grau de insolação a que 
se encontram sujeitos os diferentes elementos constituintes da paisagem; para o presente 
estudo consideram-se três classes: encostas frias e pouco iluminadas (orientadas a NW-N-
NE), encostas quentes e muito iluminadas (orientadas a S-SW-W) e encostas temperadas e 
medianamente iluminadas (orientadas a E-SE). 

Através da análise da cartografia obtida é possível identificar as formas estruturantes do relevo, 
nomeadamente, as principais linhas de cumeada (festos) e de vale (talvegues), responsáveis pela 
compartimentação do território, relativamente às bacias e sub-bacias hidrográficas, bem como, os 
principais pontos notáveis da paisagem, correspondentes aos pontos de confluência de linhas de água e 
aos pontos de ramificação de festos. 

A determinação dos declives e da orientação de encostas associados às diferentes formas morfológicas 
é essencial na análise biofísica de um determinado território, uma vez que, a sua leitura permite 
reconhecer as áreas mais sensíveis em termos de erosão, bem como o seu grau de luminosidade, 
identificando-se os locais conforme a sua exposição e sensibilidade visual, de modo a que os elementos 
do projeto sejam, o mais possível, integrados na paisagem onde se inserem. 

Acompanhando o padrão da rede de drenagem, as linhas de festo apresentam uma disposição paralela 
ao longo da encosta e ao chegarem à zona do planalto, a sua distribuição manifesta uma forma 
dendrítica. A linha de festo principal desenvolve-se para Sul e Este da área em estudo, sendo de 
destacar que essa acompanha o desenvolvimento da serra de Aire. 

Em termos hipsométricos, na área em estudo, verifica-se uma variação entre a cota 270 e a 500, 
identificadas no quadrante norte e no quadrante sul, respetivamente. (Figura III.46) 

Os declives são predominantemente suaves a moderados, sendo de destacar que as áreas declivosas e 
muito declivosas apresentam reduzida expressão no território analisado (Figura III.47).  

Quanto à orientação das encostas, verificou-se um claro predomínio das encostas orientadas a 
NW-N-NE (encostas frias e pouco iluminadas), sobretudo no quadrante sul da área em estudo, sendo 
que, comparativamente, as restantes orientações não se destacam claramente no território, com 
exceção do quadrante noroeste da área em estudo, em que se verifica a existência de algumas 
encostas orientadas a sul e zonas planas, no entanto, são pouco representativas tendo em 
consideração o conjunto analisado. (Figura III.48) 
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Figura III.46 - Carta hipsométrica. 
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Figura III.47  – Carta de declives. 
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Figura III.48  - Carta de orientação de encostas. 
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No que respeita à ocupação do solo na área em estudo, verifica-se uma dicotomia associada ao facto 
de existirem várias explorações de rocha ornamental, que se contrapõem às áreas não intervencionadas 
e que se apresentam ocupadas com espaços florestais de eucalipto e pinheiro bravo (Figura III.50). 
Importa ainda importante destacar o núcleo urbano de Casal Farto, a cerca de 350 m da área a licenciar 
que, apesar da sua reduzida dimensão será, em conjunto com a EN357, os locais onde se identifica o 
maior número de observadores potencialmente sensíveis na envolvente próxima.  

 

Figura III.49 – Núcleo urbano de Casal Farto. 

Em relação à área de intervenção de projeto propriamente dita, insere-se numa zona de vale em que 
rede hidrográfica se carateriza por apresentar uma drenagem paralela, pouco encaixada no território e 
em que as linhas de talvegue se encaixam na paisagem, desenvolvendo-se entre as cotas 280 e 310 m, 
(Figura III.46), com declives maioritariamente planos a suaves (Figura III.47), inserindo-se numa 
encosta predominante orientada ao quadrante Sul (Figura III.48). 

Existem, ainda, algumas parcelas ocupadas com matos de porte mediano, que são pontuados por 
algumas árvores - eucaliptos, pinheiros bravos, carvalhos cerquinhos e azinheiras, com dimensões 
muito variáveis. Particularmente, na área de ampliação da pedreira, os espaços ainda não 
intervencionados pela exploração de calcário, encontram-se ocupados por matos rasteiros e pinheiro 
bravo (Figura III.51). 

No que diz respeito à ocupação urbana, verificam-se duas importantes povoações abrangidas pela área 
em estudo, nomeadamente, Maxieira no quadrante oeste e Bairro no quadrante Este, as quais distam 
cerca de 1000 metros da área a licenciar. Na área próxima da pedreira, tal como referido anteriormente, 
identificou-se também a existência de um núcleo urbano de menor dimensão, designadamente, a 
povoação de Casal Farto. 



 
 

 
E.152832.03.02.aa 

 

Figura III.50 – Panorâmica obtida a partir da pedreira para a envolvente norte.

No cômputo geral, é uma área que se apresenta bastante intervencionada pela exploração de pedre
para a extração de rocha ornamental pelo que a paisagem no seu conjunto apresenta pouca coerência e 
continuidade, o que, em acrescento às suas caraterísticas fisiográficas, com declives suaves a 
moderados, predominantemente orientados a norte, se trad
de absorção visual, sobretudo se considerarmos as caraterísticas e tipologia de intervenção 
previsto no projeto da pedreira Casal Farto n.º 3

Figura III.51 – 

1.11.3. Qualidade e sensibilidade paisagística e visual

A paisagem é a expressão mais facilmente captável do estado geral do ambiente. Assim um território 
biologicamente equilibrado, esteticamente bem conformado, culturalmente integrado e ambientalmente 
saudável, resultará numa paisagem de elevada qualidade
qualidade visual da mesma.  
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No cômputo geral, é uma área que se apresenta bastante intervencionada pela exploração de pedre
para a extração de rocha ornamental pelo que a paisagem no seu conjunto apresenta pouca coerência e 
continuidade, o que, em acrescento às suas caraterísticas fisiográficas, com declives suaves a 
moderados, predominantemente orientados a norte, se traduz numa paisagem com elevada capacidade 
de absorção visual, sobretudo se considerarmos as caraterísticas e tipologia de intervenção 

pedreira Casal Farto n.º 3. 
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Panorâmica obtida a partir da pedreira para o quadrante Este. 
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A área em estudo foi objeto de uma avaliação da sua qualidade paisagística e visual, para a qual foram 
tidos em conta os seguintes critérios de análise: 

• Fragilidade, que analisa a capacidade que o meio tem de “dar resposta” à ação de agentes 
perturbadores. Depende de condicionalismos biofísicos tais como fatores fisiográficos, 
edafo-climáticos e bióticos (comunidades vegetais e animais) prevalecentes; 

• Diversidade, que caracteriza paisagem identificada relativamente à riqueza e variedade de 
elementos paisagisticamente significativos; 

• Integração paisagística, que relaciona as caraterísticas morfológicas, de cor, textura, forma, 
escala, etc., dos elementos componentes do local em análise, com as caraterísticas 
paisagísticas globais da paisagem envolvente. 

Da análise efetuada, constatou-se que a qualidade paisagística e visual do território envolvente à área 
de projeto é, de um modo geral, média a reduzida, devido ao facto de se encontrar bastante 
intervencionada pela indústria extrativa. O facto da vegetação existente nas áreas não intervencionadas 
estar bastante desenvolvida não colmata a desorganização e falta de coerência imposta pelas pedreiras 
na paisagem envolvente. 

1.11.4. Sensibilidade paisagística e visual 

A análise da sensibilidade paisagística e visual determina a capacidade que a paisagem tem de manter 
as suas caraterísticas e qualidade intrínseca, face ao tipo de alterações preconizadas para o presente 
estudo. 

A sensibilidade visual da paisagem encontra-se diretamente dependente da qualidade da mesma e do 
potencial de visualização a que essa se encontra sujeita. 

Os parâmetros da análise da sensibilidade visual da paisagem são os seguintes: 

• Absorção visual - analisa a capacidade que paisagem tem para absorver novas estruturas do 
tipo das preconizadas pelo projeto, com base no grau de afetação das suas caraterísticas 
intrínsecas, que dependem de fatores tais como o porte da vegetação, a dimensão média das 
manchas de ocupação, etc. 

• Acessibilidade natural - expressa a facilidade de acesso às diferentes zonas relativamente à 
rede fluvial ou em função do declive associado a cada um dos seus constituintes. 

• Acessibilidade adquirida - analisa a acessibilidade paisagem em relação à existência de 
infraestruturas de circulação, viárias ou unicamente pedonais, e proximidade de aglomerados 
populacionais. 

• Incidência visual - exprime a visibilidade do local considerado, relativamente à envolvente, 
diferenciando zonas com um alto nível de emissão de vistas de zonas visualmente fechadas, 
encerradas sobre si mesmas. Este parâmetro está dependente das caraterísticas morfológicas 
da paisagem. 

As condições fisiográficas são determinantes na análise da sua sensibilidade visual. De facto, a 
complexidade topográfica da área em estudo define as acessibilidades, naturais, adquiridas e a 
incidência visual. 
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Nesse sentido, o potencial de visualização é função das condições topográficas principais, expressas 
pelo grau de incidência visual, pela acessibilidade e pelo grau de iluminação a que se encontra sujeita o 
território. Dessa forma, quanto maior for a qualidade paisagística, o grau de incidência visual e a 
acessibilidade global, maior a sensibilidade visual da paisagem analisada.  

Partindo da análise biofísica efetuada e considerando a tipologia da lavra em corta, conclui-se que, o 
local onde se insere a área a licenciar será, em parte, ocultada pelo facto de se localizar 
morfologicamente numa zona de vale, não apresentando, por esse motivo, uma elevada acessibilidade 
visual, sobretudo a partir de locais não superiores em termos altimétricos à sua cota máxima de 
implantação. Para além disso, a envolvente próxima apresenta pouca coerência de conjunto, dada a 
coexistência muito próxima de áreas muito intervencionadas por pedreiras, com áreas de lavra ativa, 
escombreiras e instalações de apoio e locais pouco ou nada intervencionadas, onde predominam 
espaços florestais de pinheiro bravo e eucalipto, algumas parcelas agrícolas (ocupando o fundo de vale, 
a norte da área de projeto) e algumas edificações, de um modo geral, pouco dispersas, concentrando-se 
nos aglomerados urbanos de Maxieira, Casal Farto e Bairro. 

No que respeita à sensibilidade paisagística, considera-se que depende, acima de tudo, da 
fragilidade/sensibilidade dos ecossistemas, sendo tanto maior quanto mais próximo se encontrar do 
estado natural, ou mais raras/específicas da região forem as espécies presentes.  

Desse modo, determinou-se que a área em estudo apresenta uma sensibilidade paisagística reduzida 
uma vez que, conforme analisado anteriormente, a sua fisiografia, o relevo ondulado e a presença de 
vegetação de porte predominantemente elevado, contribuem para confinar os horizontes visuais na 
envolvente à área de intervenção, o que contribui para atenuar o potencial de incidência visual da área 
de intervenção, para além do facto de, se encontrar já bastante intervencionada pela exploração de 
massas minerais, bem como, da baixa diversidade e riqueza biológica verificada atualmente na 
ocupação dos solos, nomeadamente, na área de ampliação do projeto. 

1.12. SOCIOECONOMIA 

1.12.1. Considerações gerais 

O empreendimento, cuja avaliação socioeconómica se apresenta, desenvolve-se no concelho de 
Ourém, que se insere na sub-região do Médio Tejo (NUTIII). Com efeito, a pedreira de calcário 
ornamental denominada Casal Farto, localiza-se no lugar de Casal Farto, freguesia de Fátima, concelho 
de Ourém. 

Com o objetivo de avaliar os efetivos impactes associados ao licenciamento da ampliação da pedreira 
Casal Farto n.º 3, a caracterização da situação ambiental de referência baseia-se na análise de três 
grandes componentes: 

• a importância da indústria extrativa no contexto nacional, regional e local; 

• o quadro sociodemográfico e económico do concelho de Ourém e o seu enquadramento na 
sub-região, região e Portugal; 

• a importância económica da atividade exercida pela FILSTONE no contexto da base económica 
local. 
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A informação de base utilizada na caracterização social e económica é proveniente de informação 
disponibilizada pela Direção Geral de Energia e Geologia, pelo PRODATA - Base de dados Portugal 
contemporâneo, e pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em particular no que respeita aos dados 
compilados nos Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, Anuários Estatísticos Regionais, 
bem como nos das Estatísticas Industriais, no Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e 
Vale do Tejo (PROT-OVT) e ainda por outros estudos/relatórios específicos.  

No domínio dos dados estatísticos em particular refere-se que, após a publicação do Decreto-Lei 
nº 44/2002, de 5 de novembro, foram estabelecidas alterações à delimitação das NUTS II Centro e 
Lisboa e Vale do Tejo, tendo a sub-região Médio Tejo deixado de pertencer à região de Lisboa e Vale 
do Tejo para passar a integrar a região Centro. 

1.12.2. Enquadramento Regional 

O concelho de Ourém foi alvo de um processo de planeamento, materializado através da aprovação do 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT OVT) pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de agosto de 2009.  

Esta região-plano integra as sub-regiões do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo que, em conjunto, 
acolhem mais de 830 mil habitantes distribuídos por 8801 Km2 e 33 municípios dos distritos de Leiria, 
Santarém e Lisboa, a saber: Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Alenquer, Almeirim, 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. 

De acordo com o diagnóstico estratégico realizado no âmbito do PROT OVT, a estrutura do povoamento 
regional é caracterizada por um conjunto de aglomerados urbanos, entre os quais se destacam Torres 
Vedras, Caldas da Rainha e Peniche (Oeste), Tomar, Torres Novas e Abrantes (Médio Tejo), e 
Santarém (Lezíria do Tejo) e por uma matriz de povoamento disperso marcada por uma diversidade de 
malhas e densidades. Aliás, ao longo da década de 90 assistiu-se ao acentuar da disseminação de 
pequenos aglomerados e ao agravamento de um modelo difuso de povoamento, fundamentalmente no 
Oeste e nos eixos de maior acessibilidade. 

Um dos eixos urbanos que apresentou alguma consolidação no Médio Tejo foi Torres Novas, Tomar e 
Abrantes, ao qual se pode associar Ourém, Entroncamento e Alcanena. As condições de acessibilidade 
têm paulatinamente favorecido a consolidação do sistema urbano, tornando-o mais articulado e 
organizado. Ainda assim, continuou-se a assistir a dinâmicas que evidenciam os processos de 
fragmentação da mancha urbana e a intensificação dos processos extensivos, sobretudo nos concelhos 
de Caldas da Rainha, Alcobaça e Rio Maior, Fátima-Ourém, no litoral e em alguns territórios de maior 
proximidade metropolitana 

No eixo mencionado, Torres Novas e Abrantes sobressaem nas infraestruturas ligadas à tecnologia, 
logística, formação e infraestruturas empresariais, enquanto Ourém/Fátima nas infraestruturas turísticas 
religiosas. Torres Novas e Entroncamento completam-se e afirmam-se através do comércio e serviços. 
Tomar destaca-se pelo seu património e serviços de educação e Abrantes evidencia-se através dos 
serviços de saúde. Os movimentos pendulares inter-concelhios são relevantes e contribuem para o 
reforço e articulação da estrutura urbana. Os concelhos mais setentrionais do Médio Tejo 
(nomeadamente Sardoal e Ferreira do Zêzere) estão num processo de êxodo das suas populações e 
numa progressiva concentração da população nos aglomerados urbanos em detrimento das áreas 
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rurais. O posicionamento estratégico proporcionado pelas novas acessibilidades cria oportunidades para 
uma melhor integração com o Alto Alentejo (Portalegre), com a Beira-Interior (Guarda e Castelo Branco) 
e com Espanha. Nos relacionamentos com as regiões adjacentes, Ourém mantém ligações fortes com 
Leiria, nomeadamente no que respeita aos fluxos pendulares casa-trabalho e os inter-relacionamentos 
na área dos serviços. 

1.12.3. A importância da indústria extrativa no contexto nacional, 
regional e local 

1.12.3.1.  A produção 

Em Portugal, a produção global da Industria Extrativa (minerais metálicos, minerais para construção, e 
minerais industriais) em 2013 cifrou-se em torno das 47 031 253 toneladas, equivalendo a 794 940 mil 
euros. Nesse mesmo ano a produção de minerais para construção representa cerca de 89 % da 
produção da indústria extrativa. 

Em Portugal, a produção global das pedreiras de minerais de construção (agregados, minerais para 
cimento e cal, e rochas ornamentais) em 2013 cifrou-se em torno das 41 650  mil toneladas, 
equivalendo a 313 062 mil euros. Todavia, a evolução registada nos últimos anos tem sido marcada por 
uma tendência decrescente nos volumes extraídos e nos valores de produção. 

Nesse mesmo ano as 605 pedreiras em atividade no país eram responsáveis por 4987 postos de 
trabalho diretos e por um volume global de cerca de 63 000 mil euros de remunerações ilíquidas. A 
evolução nos últimos anos relativamente a estes dois itens foi igualmente decrescente. 

Quadro III.33 -Total da produção da Industria Extrativa em Portugal, em 2011, 2012 e 2013 

  QUANTIDADE PRODUZIDA TON VALOR PRODUÇÃO (103 €) 

2011     

MINÉRIOS METÁLICOS  338809 449478 

MINERAIS PARA CONSTRUÇÃO 68811194 404693 

MINERAIS INDUSTRIAIS 6443289 55510 

TOTAL 75593292 909680 

2012     

MINÉRIOS METÁLICOS  375420 462681 

MINERAIS PARA CONSTRUÇÃO 50010200 323686 

MINERAIS INDUSTRIAIS 5510226 45361 

TOTAL 55895846 831728 

2013     

MINÉRIOS METÁLICOS  438630 435987 

MINERAIS PARA CONSTRUÇÃO 41651237 313062 

MINERAIS INDUSTRIAIS 4941387 45891 

TOTAL 47031253 794940 
Fonte: DGEG - Estatística de Recursos Geológicos da DSEF-RG 

Nota: dados definitivos 
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Para além do volume de produção ter decrescido entre 2011 e 2013, assim como o emprego direto 
associado às pedreiras, assistiu-se igualmente ao decréscimo dos níveis de produtividade da 
mão-de-obra afecta a este sector. Neste período a produtividade média passou de 
10 598 toneladas/trabalhador para 8352 toneladas/trabalhador. 

De referir ainda o decréscimo dos níveis de investimento nas pedreiras, passando de 37 544 mil euros 
em 2011 para 22 039 mil euros em 2013. Em matéria de consumos, os gastos energéticos e a aquisição 
de materiais diminuíram igualmente no período em análise. 

Quadro III.34 - Principais indicadores da atividade das pedreiras de minerais para construção em 
Portugal, 2011, 2012 e 2013 

 2011 2012 2013 

PRODUÇÃO (mil euros) 404693 323686 313062 

(mil toneladas) 68811194 50010200 41651237 

ESTABELECIMENTOS EM ATIVIDADE (N.º) 679 657 605 

EMPREGO DIRETO (N.º) 6493 5534 4987 

REMUNERAÇÕES ILÍQUIDAS (MIL EUROS) 72983 66233 63049 

INVESTIMENTOS (MIL EUROS) 37544 25209 22039 

CONSUMOS Energia (mil euros) 79563 69958 56074 

Materiais (mil euros) 21346 18673 14887 

Fonte: DGEG - Estatística de Recursos Geológicos da DSEF-RG 
Nota: dados definitivos 

 

Como já referido o volume de produção das pedreiras de minerais para construção em Portugal tem 
vindo a decrescer desde 2011, cerca de 49% até 2013. Contudo a produção de rochas ornamentais em 
2013 situou-se muito próximo dos 2,9 milhões de toneladas, tendo vindo a crescer desde 2011 (cerca de 
13%). O crescimento na produção nacional de rochas ornamentais está certamente associado a um 
aumento da sua exportação, uma vez que a atividade das pedreiras de minerais de agregados e de 
minerais para cimento e cal decresceram no mesmo período, respetivamente 5 % e 48 %. 

Quadro III.35 - Atividade das pedreiras de minerais para construção em Portugal 2011, 2012 e 2013  

SECTORES 
2011 2012 2013 

Toneladas 103 Euros Toneladas 103 Euros Toneladas 103 Euros 

AGREGADOS 56395740 235679 39059539 164875 29354073 133365 

MIN. PARA CIMENTO E CAL 9860250 20037 8193847 17089 9401222 18475 

ROCHAS ORNAMENTAIS 2555204 148976 2756814 141722 2895942 161222 

Fonte: DGEG - Estatística de Recursos Geológicos da DSEF-RG 
Nota: dados definitivos 
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À semelhança das rochas industriais, a produção de rochas ornamentais está fortemente dependente do 
sector da construção civil e obras públicas. O mercado das rochas ornamentais caracteriza-se por uma 
forte internacionalização e por uma grande dependência da moda relativa à utilização de materiais na 
construção civil. As principais rochas ornamentais exploradas em Portugal são o mármore, os calcários, 
o granito e rochas similares, a pedra para calcetamento e pedra rústica, as ardósias e os xistos. 

Os Mármores e Calcários registram em 2013 uma produção de cerca de 985 mil toneladas, com um 
valor de produção de cerca de 100 milhões de euros, tendo sido registado um crescimento em produção 
e em volume, entre 2011 e 2013, embora com uma quebra de valor de produção entre 2011 e 2013. O 
mercado dos Mármores e Calcários tem vindo a sofrer um período de crescimento devido a uma maior 
procura desta matéria-prima, que por razões estéticas e de moda tem vindo a reunir a preferência de 
arquitetos e consumidores finais. 

Os principais centros produtores de Calcários situam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo e Centro no 
Maciço Calcário Estremenho, região de Alcobaça - Porto de Mós e em alguns concelhos do distrito de 
Santarém. Já os principais centros produtores de Mármores situam-se no Alentejo. 

Quadro III.36 - Produção de rochas ornamentais, por substância em Portugal 2001, 2012 a 2013. 

 2011 2012 2013 

TONELADAS 1000 € TONELADAS 1000 € TONELADAS 1000 € 

ARDÓSIA 24747 6070 30278 7740 29349 7850 

GRANITO ORNAMENTAL E 

R.SIMILARES 971775 36186 1016412 32426 1002867 32506 

MÁRMORES E CALCÁRIOS 773336 83930 884781 83087 984708 99903 

PEDRA PARA CALCETAMENTO 696373 21129 701080 15016 817884 18990 

PEDRA RÚSTICA 88973 1662 124264 3452 61134 1973 

TOTAL 2555204 148976 2756814 141722 2895942 161222 

Fonte: DGEG - Estatística de Recursos Geológicos da DSEF-RG 
Nota: dados definitivos 
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Quadro III.37 - Produção de rochas ornamentais, por substância por região 2001, 2012 e 2013. 

 

2011 2012 2013 
Toneladas 1000€ Toneladas 1000€ Toneladas 1000€ 

Alentejo 253697 35603 342881 33890 290506 49789 
Ardósia 48 17 27 11 51 13 
Granito e r. similares 36466 2281 133813 4093 37095 2262 
Mármores e calcários 196388 31752 186978 28743 229287 46570 
Pedra para calcetamento 20794 1553 22063 1043 24073 945 
Pedra rústica 

  
0 0 0 0 

Algarve 73463 3815 27333 2024 16221 876 
Ardósia 0 0   0 0 
Granito e r. similares 70160 3690 16589 1707 13567 753 
Mármores e calcários 169 1 0 0 0 0 
Pedra para calcetamento 3133 125 10744 317 2655 123 
Pedra rústica 0 0 0 0 0 0 

Centro 382928 28443 469757 29774 494071 23951 
Ardósia 64 17 10 9 213 32 
Granito e r. similares 129179 6948 116769 5965 131767 4840 
Mármores e calcários 156097 19179 265065 21394 264228 15807 
Pedra para calcetamento 84161 2051 68329 1721 75166 2271 
Pedra rústica 13427 249 19584 685 22697 1002 

Lisboa e Vale do Tejo 453034 34339 460194 33928 508171 38215 
Ardósia 0 0 0 0 0 0 
Granito e r. similares 0 0 0 0 0 0 
Mármores e calcários 420682 32998 432738 32950 491192 37526 
Pedra para calcetamento 30204 1067 25883 738 14928 553 
Pedra rústica 2148 274 1572 241 2050 137 

Norte 1392082 46775 1456650 42106 1586974 48390 
Ardósia 24635 6036 30241 7720 29086 7805 
Granito e r. similares 735969 23268 0 0 820440 24652 
Mármores e calcários 0 0 749241 20662 0 0 
Pedra para calcetamento 558080 16332 574060 11197 701062 15098 
Pedra rústica 73398 1140 103108 2527 36387 835 

TOTAL 2555204 148976 2756814 141722 2895942 161222 
Fonte: DGEG - Estatística de Recursos Geológicos da DSEF-RG 

Nota: dados definitivos 
 

Em 2013 o total das exportações atingiu 870 milhões euros, dos quais 436 milhões euros são referentes 
a minérios metálicos e 372,7 milhões euros a rochas ornamentais.  

A indústria nacional de rochas ornamentais é tradicionalmente exportadora, sendo a produção nacional 
bastante apreciada internacionalmente. Em 2013, as exportações destas rochas atingiram um valor 
histórico, totalizando 372,7 milhões de euros, com um crescimento médio nos últimos anos da ordem 
dos 6%.  

Em 2014 e ainda com dados provisórios, verifica-se a que o valor das exportações das rochas 
ornamentais diminuiu ligeiramente, totalizando 368 milhões de euros. Os principais países de destino 
continuam a ser a China, a França, a Arábia saudita, a Espanha e o Reino Unido. 
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Quadro III.38 - Exportação de rochas ornamentais, por substância, 2001, 2012, 2013, e 2014  

 
Quantidade (toneladas) 

Valor da 
Exportação (1000€) 

2011     

Ardósia 33232 30362 

Granito e outras rochas similares 521987 87721 

Mármore e outras rochas carbonatadas 763072 183502 

Pedra natural talhada para calcetamento 409791 36154 

Total 1728082 337739 

2012     

Ardósia 36744 37032 

Granito e outras rochas similares 494766 86088 

Mármore e outras rochas carbonatadas 768411 191676 

Pedra natural talhada para calcetamento 416264 39561 

Total 1716185 354357 

2013     

Ardósia 29902 35280 

Granito e outras rochas similares 509093 88420 

Mármore e outras rochas carbonatadas 812348 208976 

Pedra natural talhada para calcetamento 394920 40053 

Total 1746262 372730 

2014     

Ardósia 42007 39092 

Granito e outras rochas similares 528632 88311 

Mármore e outras rochas carbonatadas 781880 203522 

Pedra natural talhada para calcetamento 379551 37078 

Total 1732070 368003 
Fonte: DGEG - Estatística de Recursos Geológicos da DSEF-RG 

Nota: dados definitivos 2011, 2012 e 2013. Dados Provisórios 2014. 
 

O concelho de Ourém apresenta em 2013 um valor de produção de pedreiras e rochas ornamentais de 
mais de 10 milhões de euros que resultava de 13 pedreiras ativas, nas quais laboravam 
102 trabalhadores. 

Em termos percentuais, o peso do concelho na região no âmbito da é de 26,8% no total da região de 
Lisboa e Vale do Tejo, considerando o valor da produção. 
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Quadro III.39 - Principais indicadores da atividade das pedreiras de rochas ornamentais no concelho de 
Ourém, 2011, 2012 e 2013 

 2011 2012 2013 

PRODUÇÃO (mil euros) 7917 8226 10260 

(toneladas) 99367 103817 130323 

ESTABELECIMENTOS EM ATIVIDADE (N.º) 11 12 13 

EMPREGO DIRETO (N.º) 84 90 102 

REMUNERAÇÕES ILÍQUIDAS (MIL EUROS) 1229 1562 1847 

INVESTIMENTOS (MIL EUROS) 859 901 2334 

CONSUMOS Energia (mil euros) 963 1087 1328 

Materiais (mil euros) 120 162 172 

Fonte: DGEG - Estatística de Recursos Geológicos da DSEF-RG 
Nota: dados definitivos 

1.12.3.2.  O mercado 

Em termos gerais, a produção de calcário ornamental em Portugal destina-se ao sector da construção 
civil, atividade essa que, por sua vez, tem um impacte muito significativo noutros ramos económicos.  

Segundo dados do INE para 2012, o sector da construção civil empregava nesta data mais de 75 mil 
pessoas na região Centro (representando esta região, cerca de 22% do emprego nacional no sector), 
estando estas distribuídas por mais de 25 697 empresas. O volume de negócios por elas gerado 
constituía, nesta época, cerca de 17% do total do gerado no sector a nível nacional (Quadro III.40). 

O significativo peso do sector da indústria extrativa no conjunto regional é, igualmente, confirmado nos 
dados patentes no Quadro III.40. A indústria extrativa existente na região Centro congregava 29,1% do 
pessoal ao serviço do sector no país, o que se traduzia cerca de 23% do total da riqueza gerada pelo 
sector a nível nacional.  

  



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3 
 

 

 
E.152832.03.02.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.101

 

Quadro III.40 - Principais indicadores económicos para alguns ramos selecionados da CAE, 2012 

C
A

E
 

RAMO UNIDADE 

TERRITORIAL 

EMPRESAS 
PESSOAL 

AO 

SERVIÇO 

CUSTOS 

COM 

PESSOAL 

VOLUME 

NEGÓCIOS 
VAB PM 

n.º Milhares de euros 

B 

IN
D

. E
X

TR
A

TI
V

A
S
 

PORTUGAL 1177 10205 203327 1054134 463879 

CENTRO 429 2970 50069 241920 90273 

MÉDIO TEJO 15 - - - - 

OURÉM 7 82 - 7474 2978 

F 

C
O

N
S

TR
U

Ç
Ã

O
 

PORTUGAL 88797 344185 4578198 22370245 6032760 

CENTRO 25697 75162 8030410 3759076 1062840 

MÉDIO TEJO 2230 7127 - 331583 98474 

OURÉM 873 2898 - 136666 45440 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013 

Da análise do quadro ressalta, assim, o peso que o sector extrativo e, sobretudo, o sector de construção 
civil da região Centro representam no panorama nacional.  

No Quadro III.41 encontra-se patente alguma informação complementar, sob a forma de indicadores 
indiretos, sobre o dinamismo do sector da construção civil a nível nacional, regional e local. Tendo em 
conta, a representatividade demográfica da população residente na região Centro no total nacional e 
que a de Ourém representa apenas cerca de 0,4%, pode-se verificar a existência de um importante 
dinamismo tanto da região, como do próprio concelho de Ourém, no que concerne ao sector da 
construção civil. Este dinamismo traduz-se tanto em níveis de licenciamento como de obras concluídas, 
superiores ao seu peso demográfico relativo no total do país.  

Quadro III.41 - Alguns dados sobre licenciamento e obras concluídas, 2013 

UNIDADE TERRITORIAL 
LICENÇAS CONCEDIDAS PARA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

LICENÇAS CONCEDIDAS PARA 

AMPLIAÇÕES ALTERAÇÕES E 

RECONSTRUÇÕES 

OBRAS CONCLUÍDAS – 

TOTAL DE EDIFÍCIOS 

PORTUGAL 16253 5604 23079 

CENTRO 5749 2135 75550 

MÉDIO TEJO 476 202 648 

OURÉM 116 53 162 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013 
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Apesar de nos últimos anos se ter assistido a um abrandamento da dinâmica de licenciamento de novas 
construções, em virtude da crise dos mercados financeiros e da consequente crise económica 
generalizada que o País se debate atualmente, o sector da construção civil continua a absorver grandes 
quantidades de calcário ornamental, justificado pelos atuais padrões de estética e moda que influenciam 
projetistas, construtores e clientes finais.  

A evolução crescente dos volumes exportados nos últimos anos é igualmente uma tendência que dá 
algum conforto quanto às expectativas para este sector. Esta situação é explicada pela facilidade de 
exploração da maioria dos calcários portugueses, pelo tamanho dos blocos disponíveis e pela sua 
grande homogeneidade textural e cromática, permitido a oferta de boas qualidades a preços favoráveis, 
pelo que estas rochas têm vindo a ser muito reclamadas pelos mercados internacionais. 

Por todas estas razões, considera-se que o mercado para os calcários ornamentais da região de Ourém 
parece estar perfeitamente assegurado.  

1.12.4. Caracterização socioeconómica do concelho de Ourém 

1.12.4.1.  Caracterização demográfica 

O concelho de Ourém encontra-se limitado pelos concelhos de Batalha, Leiria, Pombal, Alvaiázere, 
Ferreira do Zêzere, Tomar, Torres Novas e Alcanena, dista cerca de 20 km de Leiria e 60 km de 
Santarém e tem como principal acesso a A1, com saída em Fátima. 

Como já referido anteriormente, Ourém está inserido na sub-região Médio Tejo. Esta sub-região tem 
uma área de 3344 km2 e engloba dez concelhos: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, 
Ferreira do Zêzere, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Ourém, cujo conjunto da 
população residente representava em 2011 cerca de 2,3% da população do continente. 

Com efeito, de acordo com o Quadro III.42, verifica-se que nos últimos anos ocorreu um decrescimento 
generalizado da população em todas as unidades territoriais em estudo, o qual foi substancialmente 
elevado no Centro e no Médio Tejo no último período censitário. Com efeito, no último período 
censitário o concelho de Ourém perdeu - 0,3% da sua população residente, enquanto o Centro e o 
Médio Tejo, perdeu, respetivamente, - 0,5% e - 0,6%. Atualmente (2014), Ourém possui 
45 290 habitantes, concentrando cerca de 18,8% da população da sub-região Médio Tejo, sendo assim 
o primeiro concelho da sub-região em termos demográficos. 

Quadro III.42 - População Residente, Densidade Populacional e Taxa de Variação Intercensitária no 
concelho de Ourém, 1991 a 2007 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 
POPULAÇÃO RESIDENTE ÁREA 

km2 

DENSIDADE 

POPULACIONAL 
hab./km2 

TAXA DE VARIAÇÃO 

INTERCENSITÁRIA 
2001 2011 2014 2001 2011 2014 2011/2001 2014/2011 

PORTUGAL 10362722 10557560 10401062 92226 112,5 114,5 112,8 -0,1 -0,5 

CENTRO 2348162 2323906 2272578 28199 83,3 82,4 80,6 -0,5 -0,8 

MÉDIO TEJO 254415 246922 240323 3344 76,1 73,8 71,9 -0,6 -0,9 

OURÉM 46209 45943 45290 417 111,1 110,3 108,7 -0,3 -0,6 

Fonte: PORDATA 
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O município de Ourém apresenta, em 2014, uma densidade populacional de 108,7 hab./km2, superior à 
média da sub-região Médio Tejo (71,9 hab./km2) e da Região Centro (80,6 hab./km2), mas inferior à 
média nacional.  

Em 2011, as freguesias do concelho de Ourém variavam, em termos populacionais entre os 
375 habitantes da freguesia de Formigais e os 11 596 habitantes na freguesia de Fátima, freguesia esta 
30 vezes mais povoada que a freguesia de Formigais (Quadro III.43).  

É ainda possível constatar que a população residente no concelho de Ourém se encontra repartida de 
forma não uniforme no território concelhio, evidenciando uma concentração na freguesia de Fátima, 
envolvência da sede de concelho e nas proximidades dos nós de acesso das principais vias rodoviárias, 
nomeadamente a A1/IP1, EN113 e EN356.  

Quadro III.43 - Densidade populacional nas freguesias do concelho de Ourém, 2013. 

CONCELHO 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

ÁREA 
KM2 

DENSIDADE POPULACIONAL 
FREGUESIA 

OURÉM 45932 416,6 110 

ALBURIEL 1179 11,2 105 

ATOUGUIA 2454 19,6 125 

CASAL DOS BERNARDOS 921 23,2 40 

CAXARIAS 2166 18 120 

ESPITE 1104 19,8 56 

FÁTIMA 11596 71,9 161 

FORMIGAIS 375 13 29 

FREIXIANDA 2474 31,3 79 

GONDEMARIA 1175 8,9 132 

OLIVAL 1995 21,2 94 

N. SRA DAS MISERICÓRDIAS 5077 40,7 125 

RIO DE COUROS 1877 20,4 92 

SEIÇA 2076 20,9 99 

URQUEIRA 1682 24,9 68 

N. SRA DA PIEDADE 7217 31 233 

MATAS 944 13 73 

CERCAL 784 7,8 101 

RIBEIRA DO FÁRRIO 836 19,8 42 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013 
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Em 2013, a Taxa Bruta de Natalidade de Ourém situava-se nos 7,3‰, valor superior ao apresentado 
pela sub-região Médio Tejo, mas inferior à média nacional (7,9‰). Os valores da Taxa Bruta de 
Mortalidade concelhia situam-se nos 11,4‰, fazendo com que a taxa de crescimento natural final seja 
negativo (-0,415 ‰), à semelhança do que acontece nas restantes unidades territoriais em análise. 
Assim, pode inferir-se que a dinâmica populacional negativa apresentada pelo concelho de Ourém se 
deve à sua taxa negativa de crescimento natural e à sua taxa negativa de crescimento efetivo, isto é a 
morrem mais indivíduos do que aqueles que nascem, e há uma incapacidade de atrair migrantes 
(deixam o concelho mais pessoas do que aquelas que chegam para ai residir).  

Quadro III.44 - Taxas Brutas de Natalidade e Mortalidade e Taxas de Crescimento Natural e Efetivo, 
2013. 

UNIDADES TERRITORIAIS 
TX BRUTA 

NATALIDADE ‰ 
TX BRUTA 

MORTALIDADE ‰ 

TX DE 

CRESCIMENTO 

NATURAL % 

TX DE CRESCIMENTO 

EFETIVO % 

PORTUGAL 7,9 10,2 -0,23 -0,17 

CENTRO 6,9 12,0 -0,51 -0,78 

MÉDIO TEJO 6,6 13,3 -0,67 -0,91 

OURÉM 7,3 11,4 -0,41 -0,41 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013 

A diminuição da população residente no concelho de Ourém resulta da diminuição da população mais 
jovem. Efetivamente, e decompondo o volume populacional identificado nos diversos grupos etários que 
o constituem, é possível aferir que nos últimos anos se assistiu a uma diminuição do peso do grupo 
etário dos mais jovens em todas as unidades territoriais em estudo, o que conduziu a que a proporção 
dos mais idosos (65 e mais anos) ultrapassasse a dos jovens (0 aos 14 anos) Quadro III.45.  

De facto, um dos problemas com que o concelho se depara é o envelhecimento acentuado da 
população na base da pirâmide: o grupo etário até aos 14 anos, que em 2001 representava 16,9% da 
população, representa apenas 13,8% em 2013. Em contrapartida, a representatividade da população 
com 65 e mais anos aumentou, de 18,6% para 21,6%.  

Quadro III.45 - População Residente por Grandes Grupos Etários no concelho de Ourém, 2001, 2011 e 
2013 

UNIDADE TERRITORIAL 

0-14 15-64 65 + 

2001 2011 2013 2001 2011 2013 2001 2011 2013 

PORTUGAL 16,0 14,9 14,6 67,7 66,1 65,6 16,4 19,0 19,9 

CENTRO 15,0 13,7 13,3 65,5 63,9 64,1 19,4 22,4 22,6 

MÉDIO TEJO 14,4 13,4 13,2 63,6 61,8 62,9 22,0 24,8 23,9 

OURÉM 16,9 14,5 13,8 64,5 63,4 64,6 18,6 22,1 21,6 

Fonte: PORDATA; Anuário Estatístico da Região Centro 2013. 
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A redução do peso das classes etárias mais jovens, mais do que o aumento da representatividade da 
população mais idosa, tem conduzido a um progressivo aumento do Índice de Envelhecimento, que 
resulta do processo de transição demográfica em curso.  

Com efeito, o Índice de Envelhecimento do concelho de Ourém apresentou entre 2001 e 2013 um 
agravamento, passando de 110 para 156 idosos por cada 100 jovens. Os valores apresentados por 
Ourém revelam-se inferiores às médias registadas na sub-região e região, mas superiores à média 
nacional (Figura III.52).  

 
Fonte: PORDATA; Anuário Estatístico da Região Centro 2013. 

Figura III.52 - Índice de Envelhecimento no concelho de Ourém, 2001, 2011 e 2013 

1.12.4.2.  Condição Social da População perante o Emprego 

A análise do grau de instrução da população residente permite conhecer a qualificação da mão-de-obra 
do concelho em estudo. Assim, no que respeita aos níveis de alfabetização, e de acordo com os valores 
expostos no Quadro III.46, verifica-se que o concelho de Ourém apresentava uma percentagem de 
população residente sem nenhum nível de ensino superior a todas as unidades territoriais em estudo 
(15,1% em 2011). A esmagadora maioria da população residente no concelho apresentava como nível 
de formação o 1.º ciclo do Ensino Básico, sendo igualmente importante o peso da população que 
conseguiu completar o 3.º ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário.  

O comportamento do concelho em apreço é semelhante ao da sub-região onde se insere. Contudo, na 
qualificação dos recursos humanos concelhios são, de uma forma geral, ligeiramente dominantes níveis 
de ensino menores.  

O nível de instrução da população residente no concelho em análise reflete-se na qualificação da 
mão-de-obra que, por sua vez, tem consequências ao nível da Taxa de Atividade, da Taxa de 
Desemprego e da Repartição da População Ativa por Sectores de Atividade Económica.  
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Quadro III.46 - População por nível de escolaridade segundo os Censos (%), 2011 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 
SEM NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 

BÁSICO 

SECUNDÁRIO MÉDIO* SUPERIOR 1º CICLO 2º CICLO 3ºCICLO 

PORTUGAL 10,4 27,2 12,8 19,1 15,7 1,0 13,8 

CENTRO 12,6 29,4 12,1 18,4 14,5 0,9 12,1 

MÉDIO TEJO 12,9 29,8 11,8 18,8 15,1 1,0 10,6 

OURÉM 15,1 28,6 13,0 18,4 14,2 1,1 9,7 

* Com quebra de série 
Fonte: PORDATA, 2011 

A Taxa de Atividade da população residente no concelho de Ourém era, em 2011, de 53%, valor inferior 
ao apresentado pelas restantes unidades territoriais em apreço, com exceção do Médio Tejo (Figura 
III.53).  

Contudo, entre 2001 e 2011 assistiu-se a um crescimento significativo da Taxa de Atividade de Ourém, 
facto que está relacionado com a progressiva entrada no mercado de trabalho de mão-de-obra feminina.  

 
┴ Quebra de Série 

Fonte: PORDATA 

Figura III.53  -Taxa de Atividade, 2001 e 2011 

A taxa de desemprego concelhia, à semelhança da tendência verificada nas restantes unidades 
territoriais em análise, apresenta uma tendência crescente, sendo, contudo, bastante mais favorável em 
Ourém que nas restantes unidades territoriais em análise, dado que o concelho apresentava, em 2011, 
uma taxa de desemprego de 8,5%. (Figura III.54).  
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┴ Quebra de Série 

Fonte: PORDATA 

Figura III.54 - Taxa de Desemprego 2001, 2011 

A distribuição da população ativa por sectores de atividade no concelho de Ourém revela que o sector 
predominante é o Sector Terciário, com 63,1% do total da população ativa (Figura III.55), à semelhança 
das restantes unidades territoriais em análise, embora a níveis mais elevados. Em consequência do 
peso do Sector Terciário, o Sector Secundário apresenta-se menos dinâmico em Ourém, mas detém, 
contudo, uma representatividade mais importante (absorvendo mais de 35% do total da população ativa) 
face às restantes unidades territoriais em apreço. Já o Sector Primário está reservado uma importância 
muito diminuta (1,4%).  

 
Fonte: PORDATA 

Figura III.55 - Distribuição da População Ativa Empregada por Sectores de Atividade, 2011 
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De facto, Ourém constitui um concelho onde a dinâmica industrial se centra nas indústrias da madeira e 
do mobiliário, sendo digno de destaque a importância do núcleo industrial de Vilar dos Prazeres. É 
igualmente importante a indústria da construção civil e do turismo. Com efeito, Fátima recebe 5 milhões 
de visitantes por ano, pelo que a hotelaria tem um grande peso na economia do concelho.  

1.12.4.3.  Estrutura económica e empresarial 

Para além dos dados apresentados no ponto anterior sobre o emprego, é possível ter uma noção mais 
ampla sobre as atividades económicas concelhias pela análise de alguns dados disponíveis sobre a 
estrutura económica e empresarial local, que se analisam neste capítulo. 

Como pode ser analisado no Quadro III.47, a estrutura empresarial concelhia está centrada no sector 
terciário, com 71,2% das empresas sedeadas neste sector (valor inferior ao apresentado pelas restantes 
unidades em apreço), estando o sector secundário claramente acima dos valores de Portugal, da região 
Centro e da sub-região Médio Tejo, e o primário inferior à média das restantes unidades territoriais. Esta 
repartição reflete, de uma forma geral, a repartição da população ativa por sectores de atividade 
anteriormente analisada.  

Quadro III.47 - Alguns dados sobre as características das empresas sedeadas, 2012. 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

EMPRESAS 

SEDEADAS 

PESO NO 

TOTAL DAS 

EMPRESAS 

SEDEADAS 

VOLUME DE 

VENDAS NAS 

EMPRESAS 

SEDEADAS 

PESO NO 

TOTAL DAS 

VENDAS DAS 

EMPRESAS 

SEDEADAS 

VOLUME 

MÉDIO DE 

VENDAS 

PESSOAL 

AO 

SERVIÇO 

EMPRESAS 

SECTOR 

PRIMÁRIO 
SECTOR 

SECUND. 
SECTOR 

TERCIÁRIO 

(nº) (%) 
Milhares de 

euros 
(%) 

Milhares 
de euros 

(nº) (%) (%) (%) 

PORTUGAL 1062782 100,0 325870314 100,0 306,6 3511666 5,4 15,0 79,5 

CENTRO 230274 21,7 51916447 15,9 225,5 653964 6,2 18,7 75,1 

MÉDIO TEJO 20070 1,9 5802333 1,8 289,1 58167 4,2 18,6 77,2 

OURÉM 5115 0,5 1220277 0,4 238,6 15224 2,5 26,4 71,2 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013 

Existem 5115 empresas sedeadas no concelho de Ourém, as quais são responsáveis por um volume de 
emprego registado (pessoal ao serviço) de 15 224 pessoas, o que corresponde a uma dimensão média 
de 3 trabalhadores por empresa. De acordo com dados do INE, referentes ao ano de 2012, cerca de 
95% das empresas no concelho de Ourém eram micro-empresas, sendo as restantes pequenas e 
médias empresas.  

O peso relativo do número de empresas no concelho de Ourém no total nacional (0,5%), assim como o 
respetivo peso relativo do volume de vendas (0,4%) associado, é similar ao peso demográfico do 
concelho em análise (0,4%). 

Com efeito, o volume médio de vendas das empresas sedeadas em Ourém é de 238,6 milhares de 
euros, valor inferior à média da sub-região Médio Tejo (de 289,1 milhares de euros) e do País 
(306,6 milhares de euros), mas superior à média regional (225,5 milhares de euros). 
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Quadro III.48 - Comércio internacional de mercadorias, 2013. 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

SAIDAS ENTRADAS 
SALDO DA 

BALANÇA 

COMERCIAL 

Milhares 
Euros 

% 
Milhares 

Euros 
% 

Milhares 
Euros 

PORTUGAL 47266500 100,0 56906067 100,0 -9639567 

CENTRO 9051039 19,1 7214617 12,7 1836422 

MÉDIO TEJO 685148 1,4 622620 1,1 62528 

OURÉM 63795 0,1 64819 0,1 -1024 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013 
 

A balança comercial no concelho de Ourém em 2007 era ainda negativa, evidenciando um saldo 
negativo de 1024 mil euros, estando assim em consonância com a unidade territorial Portugal que 
mantem um saldo da balança comercial negativo, contudo as restantes unidades territoriais: Centro e 
Médio Tejo, possuem neste ano um saldo de balança comercial positivo. 

A caracterização da dinâmica económica local pode ainda ser obtida mediante a análise de outros 
indicadores de carácter indireto, de que é exemplo a referência à atividade bancária e à movimentação 
financeira ou, ainda, sobre os dados relativos a consumos energéticos e sobre o poder de compra da 
população. 

No que concerne aos indicadores sobre o sistema bancário e sobre alguns movimentos financeiros 
gerados localmente, a informação existente encontra-se sintetizada no Quadro III.49. Do confronto entre 
os dados referentes ao número de unidades do sistema bancário existentes, depósitos efetuados, na 
região Centro, na sub-região Médio Tejo e no concelho de Ourém, e tendo em conta o peso 
demográfico de cada uma desta unidades, nota-se que, no essencial, o sistema financeiro terá maior 
tendência a drenar recursos para as áreas urbanas mais competitivas, mas não para o concelho de 
Ourém. 

Com efeito, não obstante o considerável número médio de dependências existentes no concelho de 
Ourém, nota-se que enquanto os valores das poupanças captadas através de depósitos (0,5%) estão 
ligeiramente acima do seu peso demográfico (0,4%), já o caso da aplicação dessas poupanças (o 
crédito concedido) é muito menor (0,2%), situação que indicia um dinamismo económico ligeiramente 
aquém das possibilidades demográficas do concelho em apreço.  
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Quadro III.49 - Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, 2013 

UNIDADES TERRITORIAIS 

UNIDADES EXISTENTES DEPÓSITOS CRÉDITO CONCEDIDO 

N.º por 
10 000 hab % milhares de euros % milhares de euros % 

PORTUGAL 5,7 100 194794581 100 295537767 100 

CENTRO 6,0 105,3 32614257 16,7 28304097 9,6 

MÉDIO TEJO 5,8 101,8 2798809 1,4 2493472 0,8 

OURÉM 7,9 138,6 926656 0,5 556289 0,2 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013 

Por seu lado, da informação sobre os consumos médios de eletricidade (Quadro III.50), é possível inferir 
que: 

• o consumo doméstico médio de Ourém é inferior ao das restantes unidades territoriais em 
apreço, indiciando eventualmente de forma indireta um nível de vida inferior à média nacional,  

• o consumo para fins industriais está bastante abaixo da média nacional, da região Centro e da 
sub-região Médio Tejo o que é natural, pois este concelho não é de todo uma das zonas mais 
industrializadas do país. 

Quadro III.50 - Consumo médio de eletricidade, 2012 

UNIDADES 

TERRITORIAIS 

CONSUMO DOMÉSTICO DE ELETRICIDADE POR 

CONSUMIDOR 
CONSUMO INDUSTRIAL DE ELETRICIDADE POR 

CONSUMIDOR 

Milhares de kwh por consumidor Milhares de kwh por consumidor 

PORTUGAL 2,4 189,7 

CENTRO 2,1 224,3 

MÉDIO TEJO 2,3 166,3 

OURÉM 2,0 64,6 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2013 
 

O poder de compra da população per capita no concelho de Ourém cresceu entre 2000 e 2011, 
situando-se neste último ano em cerca de 81% face ao total nacional (Figura III.56). Ainda que a 
unidade territorial Centro tenha melhorado as suas prestações neste domínio, Ourém revela um índice 
de poder de compra da população per capita significativamente inferior, o que deixa antever um nível de 
vida mais baixo população do concelho em apreço. 
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Sem informação para a sub-região Médio Tejo  

Fonte: PORDATA 
 

Figura III.56 - Poder de compra per capita, 2000 e 2011 (%) 

1.12.5. Qualidade de vida 

A qualidade de vida da população pode ser avaliada de forma diversa. Um dos métodos mais utilizados 
prende-se com a análise dos níveis de serviços prestados às populações, em domínios como a saúde, a 
educação, a cultura e o desporto. 

De acordo com os dados do INE, o concelho de Ourém possui dois Centros de Saúde sem 
internamento. Nestes serviços de saúde estão afectos 105 trabalhadores, entre os quais 20 são 
médicos e 34 enfermeiros. No concelho em análise existem também 14 farmácias e 4 postos móveis de 
medicamentos. 

No que respeita à educação, o Concelho dispõe de todos os níveis de ensino entre o pré-escolar e o 
Secundário, como se pode verificar através do Quadro III.51. 

No Quadro III.52 são apresentados alguns indicadores gerais de qualidade de vida, referentes ao ano 
de 2012 e 2013. De uma forma geral verifica-se que o volume de investimento do município de Ourém 
em atividades culturais e desportivas é muito inferior ao das unidades territoriais de hierarquia superior. 
No domínio da saúde os indicadores apresentados revelam uma situação menos favorável para o 
concelho em apreço, com um número de médicos por mil habitantes e um número de camas por mil 
habitantes em estabelecimentos de saúde muito aquém dos valores registados pelas restantes unidades 
territoriais. 

  

Portugal Centro Médio Tejo Ourém

2000 100 77 0 71

2011 100 87 0 81

0

20

40

60

80

100

120

%



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3  
 

 
III.112 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.152832.03.02.aa 

 

Quadro III.51 - Estabelecimentos de ensino no concelho de Ourém, 2011 

 

N.º ESTABELECIMENTOS 

Público Privado 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR 36 5 

1.º CICLO EB 39 1 

2.º CICLO EB 4 3 

3.º CICLO EB 4 3 

ENSINO SECUNDÁRIO 1 4 

Fonte: PORDATA 

Quadro III.52 - Indicadores gerais de qualidade de vida 

 

DESPESA TOTAL DA 

CÂMARA MUNICIPAL 

EM ATIVIDADES 

CULTURAIS E DE 

DESPORTO POR 

HABITANTE  
(Euros) 

2013 

DESPESA EM 

ATIVIDADES 

CULTURAIS E DE 

DESPORTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL 

NO TOTAL DAS 

DESPESAS  
(%) 

2013 

MÉDICOS POR 1.000 

HABITANTES 
2013 

N.º DE CAMAS POR 

1.000 HABITANTES EM 

ESTABELECIMENTOS 

DE SAÚDE 
2012 

PORTUGAL 36,2 8,3 4,3 3,4 

CENTRO 43,1 9,6 3,9 3,3 

MÉDIO TEJO 31,0 6,9 2,0 - 

OURÉM 12,7 3,7 1,1 0,0 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2007 
 

1.12.6. A FILSTONE e a pedreira Casal Farto n.º 3 

A FILSTONE foi criada em 2002 com o objetivo de agregar a produção de diversas pedreiras de pequena 
dimensão com produtos similares e pequena capacidade de produção para a resposta adequada a um 
mercado cada vez mais exigente que solicita a entrega de material de qualidade, em grandes 
quantidades e em curto prazo. 

Em 2004 procedeu-se à internacionalização da FILSTONE com a abertura dos escritórios em Xangai, 
onde se divulgue, promove e comercializa a pedra ornamental e ponto de encontro de mais de cem 
arquitetos ai sediados e clientes, dando início a uma maior proximidade ao mercado internacional e ao 
Chines em particular. 

Em 2006 inicia-se a parceria da FILSTONE com a Kingstar resultando desta parceria a introdução de 
nove novos produtos de pedra ornamental, de diversas pedreiras de calcário português, no mercado 
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Chinês. Desta parceria resulta em 2012 a decisão de construção da fábrica da Kingstar em Dafeng 
(Xangai). 

A FILSTONE emprega atualmente 24 pessoas. Nos últimos anos os valores de exportação da FILSTONE 
têm vindo a estabilizar, depois de, no ano de 2012, ter batido um recorde nas exportações com quase 4 
milhões de euros.  

 

Figura III.57 - Valores de exportação da FILSTONE entre 2004 e 2014. 

Em 2008 a FILSTONE adquire a pedreira Casal Farto n.º 3 onde, segundo esta, se encontra o calcário 
ornamental Português que melhor reúne a relação qualidade, quantidade, dimensão do bloco e preço. 

A pedreira Casal Farto n.º 3 que se pretende ampliar encontra-se devidamente licenciada, possuindo o 
número de cadastro 6762. 

Como referido a FILSTONE emprega atualmente 24 pessoas, trabalhando exclusivamente na pedreira 
Casal Farto n.º 3. 

Na pedreira são comercializadas cinco variedades de calcário ornamental, as quais têm como destino 
final a exportação para diversas partes do mundo, das quais se destacam China, Médio Oriente, Turquia 
e Rússia. 
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Figura III.58 - Obras onde se utiliza o calcário ornamental explorado na pedreira Casal Farto n.º 3. 

1.12.7. Síntese da Caracterização  

Em síntese, pode afirmar-se que, o concelho de Ourém: 

• Apresenta um decrescimento populacional que resulta essencialmente de uma perda da 
capacidade de atrair população e de um processo de envelhecimento na base da pirâmide; 

• Apresenta uma qualificação da mão-de-obra semelhante à sub-região Médio Tejo, sendo 
contudo mais desfavorável no que se refere aos níveis de desemprego; 

• Demonstra um sector secundário dinâmico, ligado à indústria da madeira e do mobiliário mas 
apresenta uma importância crescente do sector terciário ligado à existência do Santuário de 
Fátima e ao desenvolvimento da atividade turística; 

• É caracterizado por um tecido empresarial muito centrado em empresas de pequena 
dimensão; 

• É um concelho que não consegue evitar a drenagem de poupanças para o exterior, por meio 
do sistema financeiro, com uma aplicação de poupanças e criação de investimento abaixo das 
potencialidades e recursos existentes. 

Em suma, Ourém é um concelho onde o sector da extração de calcário ornamental (pelo valor e os 
empregos que cria e por todos os efeitos indiretos induzidos sobre a economia local que gera) pode ser 
uma peça importante na promoção do desenvolvimento local, aproveitando o saber-fazer e os recursos 
existentes endogenamente. 

1.13. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

1.13.1. Introdução 

A área proposta para a pedreira Casal Farto n.º 3, após ampliação, com 9,1 ha, está inserida no Maciço 
Calcário Estremenho e no exterior Nordeste do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. A área 
proposta para a ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3, encontra-se ocupada por matos, quercus, 
pinheiro e alguns eucaliptos. 

A pedreira Casal Farto n.º 3 integra-se no núcleo de pedreiras de Casal Farto, pelo que a envolvente se 
apresenta muito alterada pela extração de calcário e depósitos de inertes. O acesso à pedreira Casal 
Farto n.º 3 já se encontra executado, a EM 560. 
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1.13.2. Metodologia 

A caracterização da situação de referência no que respeita ao património arqueológico e arquitetónico 
consubstancia-se num inventário de ocorrências1 de interesse patrimonial, cuja identificação foi 
executada nas seguintes etapas: 

a)  Pesquisa documental (Quadro III.53) a partir da qual se efetua resumo histórico-cultural e 
identificação das existências patrimoniais registadas num conjunto variado de fontes de 
informação (anexo VI), consideradas relevantes para a caracterização deste fator ambiental, na 
área de implantação do projeto da pedreira Casal Farto n.º 3 e respetiva envolvente, 
nomeadamente, bibliografia especializada, cartografia militar, bases de dados de organismos 
públicos e da autarquia local e instrumentos de planeamento;  

Quadro III.53 - Resumo da pesquisa documental. 

FONTES DE INFORMAÇÃO RESULTADOS 

Lista de imóveis classificados 
(DGPC) 

Não contempla ocorrências de interesse cultural na (área de estudo) 
AE. 

Bases de dados de sítios 
arqueológicos (DGPC) 

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 

Inventário do Património 
Arquitetónico (IHRU) 

Abrange a ocorrência 3. 

Instrumentos de planeamento Plano Diretor Municipal: abrange as ocorrências 2 e 3. 

Cartografia 

Carta Geológica de Portugal (CGP): não contempla ocorrências de 
interesse cultural na AE. 

Carta Militar de Portugal (CMP): assinala património construído, 
designadamente um moinho de vento (ocorrência 1). 

Bibliografia  
A bibliografia consultada não acrescenta novos dados na AE do 
Projeto, para além dos acima citados. 

Contactos com instituições 

Consultou-se a base de dados com sítios georreferenciados da DGPC, 
a qual não assinala ocorrências na AE. 

Foi enviado pedido de informações à Câmara Municipal de Ourém, 
tendo sido fornecida toda a informação disponível para a AE, com a 
indicação das Oc. 2 e 3. 

 

b) Prospeção sistemática da área de incidência direta do projeto. 

A metodologia seguida baseou-se na Circular do Instituto Português de Arqueologia de 10 de setembro 
de 2004 - “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte 
Ambiental”. 

                                                                        
1 São denominados, de forma abreviada, como ocorrências: achados (isolados ou dispersos), construções, monumentos, 
conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, topográficos ou de outro tipo -, de natureza arqueológica, arquitetónica e 
etnológica, independentemente do seu estatuto de proteção ou valor cultural.  
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A área de estudo (AE) é o conjunto territorial formado pela área de incidência (AI) do Projeto e por uma 
zona de enquadramento (ZE). A AI corresponde à mancha delimitada na cartografia do Projeto e foi 
objeto de pesquisa documental e prospeção sistemática. A ZE é uma faixa envolvente da AI com pelo 
menos 1 km de largura (Figura III.60). As ocorrências identificadas na pesquisa documental localizadas 
na ZE não foram alvo de reconhecimento, tendo como finalidade caracterizar, por intermédio das 
informações disponíveis nas fontes consultadas, o património cultural conhecido e o potencial 
arqueológico da AI. 

As ocorrências identificadas com base nas duas linhas de pesquisa acima explicitadas (documental e 
trabalho de campo) estão caracterizadas de forma resumida no Quadro III.54 e com maior detalhe no 
anexo VI. Os códigos e números de referência atribuídos às ocorrências correspondem às localizações 
cartografadas na Figura III.60. 

1.13.3. Pesquisa documental 

As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia específica sobre património cultural, o Plano 
Diretor Municipal de Ourém (PDM), as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o 
Património, nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC - Endovélico) e do Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), a cartografia geológica (CGP) e militar (CMP) e a 
Câmara Municipal 

Na AE não existem imóveis classificados ou em vias de classificação, nem ocorrências de âmbito 
arqueológico. 

Na base de dados da DGPC (Endovélico) e na Carta arqueológica não estão identificadas ocorrências. 

O PDM de Ourém e a Câmara Municipal de Ourém, em resposta ao pedido de informação, assinalam as 
Oc. 2 e 3, reportando para património construído localizado na ZE do projeto. 

A cartografia militar apenas assinala uma ocorrência de património construído, a Oc. 1. 

1.13.4. Súmula histórico-arqueológica 

Na AE não existem registos de sítios arqueológicos. Os vestígios arqueológicos mais próximos, já 
localizados fora da AE, reportam para um Núcleo de Povoamento de cronologia indeterminada, 
designado Sesmarias (CNS 25169) – “O sítio que se localiza num socalco na encosta, ocupando uma 
área de dispersão de cerca de 3000 m2, apresenta muros de habitação constituídos por blocos de 
calcário, não havendo memória dos últimos habitantes daquele espaço.” (base de dados Endovélico, 
DGPC) – e uma Gruta com ocupação do Calcolítico Inicial, designada Serra da Lapa (CNS 25206) – 
“Apesar de parcialmente fechada devido ao deslizamento de terras para o seu interior, a gruta 
apresenta uma galeria inicial da qual partem dois corredores, um dos quais com 50 m de comprimento, 
que reúnem as condições para serem ocupadas pelo homem. Segundo a tradição oral a gruta terá sido 
utilizada como esconderijo pela população local aquando das invasões francesas, durante o século XIX. 
Não longe deste local na povoação de Sobral foi encontrado um machado de anfibolite, com 17 cm de 
comprimento e 7 cm de largura, com cerca de 5000 anos.”1. 

                                                                        
1 Base de dados Endovélico, DGPC 
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Relativamente ao território administrativo de Ourém: “Ourém desenvolveu-se em redor do castelo que 
foi mandado construir no século XII por D. Afonso Henriques e que tinha como principal objetivo ser um 
ponto estratégico de defesa contra possíveis invasores face à sua localização privilegiada. Segundo a 
Lenda da Princesa Fátima, o nome de Ourém resulta de Oureana, o nome cristão de uma moura 
chamada Fátima (nome que viria a ser atribuído à localidade de Fátima), que se converteu ao 
cristianismo, depois de se apaixonar por um cristão. A principal atração do concelho é o Castelo de 
Ourém reconstruído na Idade Média (séc. XV) pelo Conde D. Afonso, filho ilegítimo de D. João I e de 
Inês Pires Esteves. No seu interior estão a colegiada, os torreões sul do castelo, o Paço do Conde, as 
muralhas e o túmulo na cripta. Para além dos recentes restauros que tem sofrido, foi sujeito a grandes 
reparações após o terramoto de 1755 e das Invasões Francesas de 1810. Existem muitos outros 
monumentos que remontam à Idade Média destacando-se inúmeras capelas, como por exemplo: a 
Capela de Toucinhos (1592), as ruínas da Capela de S. Sebastião, a Capela de Sto. António (1674), a 
Capela de Ninho d'Águia - construída em 1639 e reconstruída em 1868, depois das Invasões Francesas, 
cujo nome provém de uma lenda de um rapto de um bebé recém-nascido, por uma águia -, a ermida de 
N. Sra. da Conceição (1636), a Capela de Vilar dos Prazeres (1592), a Capela da Melroeira (construída 
em 1627 e remodelada em 1725), a Capela de N. Sra. da Ajuda que data do século XVII e a capela no 
lugar da Calçada (1603), considerada de interesse nacional. Mas, a mais importante atração de Ourém 
é o Santuário de Fátima (a cerca de 10 km a sudoeste do concelho) e que atrai milhares de peregrinos, 
nacionais e estrangeiros, todos os anos no dia 13 de maio (dia da aparição de Nossa Senhora). Para 
além do santuário, ainda se pode visitar a capela de Sta. Lúzia (1604), a Basílica de N. Sra. do Rosário 
(1953), a Casa dos Videntes, o Calvário Húngaro, a Igreja Matriz, o Relógio do Sol, o Santuário de N. 
Sra. da Ortiga, museus e roteiros turísticos rurais. O concelho de Ourém é provido, ainda, de muitas 
fontes e nascentes naturais, destacando-se a Fonte Gótica (no interior do Castelo) e a nascente do 
Agroal, associada às termas com o mesmo nome. As grutas que existem no concelho são também 
relevantes a nível do património cultural da região. A Gruta do Papagaio, em Fátima, evidencia a 
presença do homem desde há 6500 anos e a Gruta dos Furos (Formigais) evidencia a presença do 
homem desde o Neolítico. Existem também outros locais históricos compostos por vestígios de uma vila 
romana descoberta em 1972, no Olival, uma estrada medieval que ligava Santarém e Coimbra e 
moinhos de água. Foram encontradas pegadas de dinossauros na freguesia de N. Sra. das 
Misericórdias, situadas na antiga pedreira do Galinha e considerado monumento nacional.”1. 

“O nome original deste Concelho foi Abdegas até o século XII. Com a expulsão dos Mouros por Dom 
Afonso Henriques em 1136, foi alterado para Aurem e finalmente Ourém. Auren era o nome do castelo 
que, em 1136, D. Afonso Henriques tomou aos mouros. Em 1180 foi concedido o primeiro foral dado por 
D. Teresa, filha do rei conquistador. O Conde Andeiro, segundo Conde de Ourém, foi o responsável pela 
assinatura do Tratado de Aliança entre Inglaterra e Portugal, em vigor até aos nossos dias. D. Nuno 
Álvares Pereira, terceiro Conde de Ourém, foi o homem que em 1385 garantiu a independência de 
Portugal quando conseguiu uma espetacular vitória na grandiosa Batalha de Aljubarrota. O quarto 
conde de Ourém, D. Afonso, instalou a sua corte na localidade. Após 1755 e com as Invasões 
Napoleónicas, a nova localidade, começa a tomar forma no vale que viria a ser a futura sede do 
concelho, com o nome de Vila Nova de Ourém. Em 1991, passou a ser cidade, com o nome de 
Ourém.”.2 

                                                                        
1 in: http://www.infopedia.pt/$ourem 
2 http://www.cm-ourem.pt/index.php/biblioteca/56-historia.html 
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1.13.5. Trabalho de Campo 

Os trabalhos de campo decorreram em 18 de março de 2015 e tiveram como objetivo a prospeção 
sistemática da área de implantação do projeto. Foi executado por dois arqueólogos e um 
espelo-arqueólogo. 

Como base de trabalho, foi utilizada cartografia do projeto à escala 1: 25 000 e fotografia aérea, 
adequada ao desenvolvimento do presente trabalho (Figura III.60). 

A AI encontra-se bastante alterada pela extração de calcário, pelo depósito de blocos cortados na 
envolvente das frentes de exploração e escombreiras de inertes. 

A área em avaliação não apresenta formações cársicas significativas, sendo que, do ponto de vista de 
vista arqueológico não parece haver qualquer possibilidade de ocupação nas estruturas cársicas 
observadas. 

Não se identificaram novos vestígios arqueológicos na AI no decurso da prospecção arqueológica. 

Dadas as características da atual ocupação do solo e do substrato geológico, é prudente considerar a 
possibilidade de existirem vestígios arqueológicos a nível superficial ocultados pelo coberto vegetal ou 
encobertos pelo solo, porém, considera-se que a AI tem baixo potencial arqueológico. (Figura III.59). 

 

Figura III.59 – Panorâmica geral da pedreira Casal Farto n.º 3. 
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Figura III.60 – Zona de enquadramento e localização das ocorrências identificadas. 
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1.13.6. Caracterização da ocupação e visibilidade do solo  

O trabalho de campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno e de 
visibilidade do solo para a deteção de estruturas e materiais arqueológicos (Figura III.62), tendo-se 
verificado que em termos de ocupação e visibilidade do solo a AI subdivide-se em quatro zonas 
distintas, designadamente: 

• Zona A – com visibilidade Nula para a deteção de estruturas, acima do solo e de artefactos, 
ao nível do solo. Área de pedreira em exploração, com bancadas em diversos níveis, 
integralmente alterada pela extração. Área com depósitos de blocos cortados na envolvente 
das frentes de exploração e escombreiras de inertes. Encontram-se também nesta zona os 
edifícios administrativos da pedreira. 

• Zona B – com visibilidade Reduzida a Nula para a deteção de estruturas, acima do solo, e 
Nula para artefactos ao nível do solo. Área de baldio com frequentes escombreiras de inertes 
e antigas frentes de exploração. Solo com coberto arbóreo (de espécies diversas), arbustivo e 
herbáceo muito denso. Uma estreita faixa de terreno que se prolonga para Sul encontra-se 
desmatada, contudo, o solo está coberto por espessa camada de manta morta. 

• Zona C – com visibilidade Média a Reduzida para a deteção de estruturas, acima do solo, e 
Reduzida a Nula para artefactos ao nível do solo. Área de baldio correspondente a antigos 
campos agrícolas ocupados por olival (atualmente em estado bravio – zambujeiros). Contém 
densidade elevada de morouços (dispostos em linha, em malhão e aleatoriamente) por todo o 
terreno, formando alguns socalcos rudimentarmente organizados com blocos de calcário. 
Coberto arbustivo e herbáceo denso, com algumas espécies arbóreas dispersas, 
predominando espécies de Quercus e Pinheiros, havendo manchas fechadas por arbustos e 
clareiras cobertas por erva. Área com diáclases e uma falha que separa esta área daquela 
que se encontra em exploração. 

• Zona D – com visibilidade Reduzida para a deteção de estruturas, acima do solo, e Nula 
para artefactos ao nível do solo. Área de encosta com inclinação acentuada composta por 
afloramentos com inúmeras diáclases, tendo um coberto arbustivo muito denso e arbóreo 
disperso e diversificado. 

1.13.7. Avaliação arqueo-espelológica 

A área do projeto é dominada por rochas do período Jurássico, camadas do Batoniano, que se 
caracterizam por elevada percentagem de CaO, o que lhes confere características litológicas de grande 
compacticidade, ideal para a extração de rochas ornamentais. 

Estando as Zonas A e B alteradas pela exploração de calcário e não apresentando vestígios de 
atividade cársica com interesse arqueológico, a prospecção de campo concentrou-se sobretudo nas 
Zonas C e D, ambas com condições de visibilidade semelhantes (Figura III.62). 

Zona C – Terreno organizado em socalcos naturais que correspondia a um antigo olival abandonado e 
em grande parte coberto por vegetação arbustiva e herbácea que criam, por vezes, uma barreira 
intransponível, abrindo-se nesta área pequenas clareiras que permitem alguma visibilidade ao solo.  

Neste local foi possível observar uma diáclase, aberta à superfície, com orientação NO/SE, 
apresentando na sua parte visível um comprimento de cerca de 15 metros por uma largura média de 
1 metro. Encontra-se completamente preenchida por “terra rossa” (Figura III.61 a). Estruturas deste tipo 
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observam-se frequentemente nas áreas das pedreiras em exploração e normalmente não apresentam 
desenvolvimento em profundidade, pelo que o interesse arqueológico será nulo. 

A Este da zona, e parcialmente coberta pela escombreira, existe uma falha com orientação NO/SE, que 
apresenta um rejeito de cerca de 1 metro (Figura III.61 b). Como estas estruturas se desenvolvem em 
profundidade aconselha-se o acompanhamento durante o desmonte dos blocos nesta área. O descarte 
de qualquer cavidade cársica também pode ser feito com recurso a outros meios de diagnóstico tal 
como a geofísica. 

Zona D – Área de declive acentuado onde se observam dispostas paralelamente várias diáclases 
abertas à superfície (Figura III.61 c e d). Estas diáclases apresentam-se orientadas NO/SE (orientação 
geral das estruturas observadas na área) e têm uma largura de cerca de 1 metro. Por vezes estão 
cortadas por um sistema de diáclases ortogonal ao sistema principal.  

Em algumas destas estruturas observa-se um desenvolvimento em profundidade com formação de 
algares (Figura III.61 e e f), encontrando-se todas elas colmatadas com “terra rosa” e, em algumas, 
também preenchidas com estéreis de blocos. Em alguns casos e no cruzamento dos sistemas de 
diáclases observa-se o alargamento destas, sendo o afastamento muito diferenciado, variando entre 1,0 
m x 0,50 m e 2,5 m x 2,5 m. 

A existência de um eucaliptal e de vegetação densa não permitiram observar a totalidade da zona D. 

Do ponto de vista de vista arqueológico não parece haver qualquer possibilidade de ocupação nas 
estruturas cársicas observadas nas Zonas C e D. No entanto, como grande parte da área não pode ser 
observada aconselha-se o acompanhamento por arqueólogo no decurso da desmatação e decapagem. 

 
a – Zona C, diáclase 

 
b – Zona C, falha 

 
c – Zona D, exemplo de diáclase aberta à 

superfície 

 
d – Zona D, exemplo de diáclase aberta à 

superfície 

 
e – Zona D, exemplo de algar 

 
f – Zona D, exemplo de algar 

Figura III.61 – Exemplos de diáclase, falha, algar na AI. 
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Figura III.62 – Zonamento da visibilidade do solo. 
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Quadro III.54 - Síntese das ocorrências identificadas. 

REFERÊNCIA TIPOLOGIA, 
TOPÓNIMO OU 

DESIGNAÇÃO 

INSERÇÃO NO PROJETO (AI, ZE) 
CATEGORIA (CL, AA, AE) 

VALOR PATRIMONIAL E CLASSIFICAÇÃO 

CRONOLOGIA 

  AI ZE  

TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC IND 

 1 Moinho de Vento; Farto 
(vértice Geodésico) 

     3     O-C  

 2 Cisternas; Cisternas de 
Casal Farto    PL  2     C  

 3 Conjunto Arquitetónico 
Casal Farto    PL  3     C  

LEGENDA 

Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as letras da 
segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de 
caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências. Tipologia, Topónimo ou 
Designação. Inserção no Projeto. AI = Área de incidência do Projeto; ZE = Zona de Enquadramento do Projeto. Categoria. CL = 
Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de proteção (M=monumento nacional; IP=imóvel de interesse 
público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de proteção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; 
In=inventário); AA = Património arqueológico; AE = Arquitetónico, artístico, etnológico, construído. Valor cultural e critérios. Elevado (5): 
Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de 
interesse Arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. 
Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, 
cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio 
(3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de 
conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura 
local. Nulo (0): Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a 
informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se 
visitou o local. Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História 
Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média, Moderna e 
Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não 
permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Sempre que 
possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica. Incidência espacial. Reflete-se neste indicador a dimensão relativa da 
ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de afetação, através das seguintes quatro categorias (assinaladas com 
diferentes cores nas células): achado isolado (cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200m2 (cor 
azul); manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m2 e estruturas lineares 
com comprimento superior a 100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja). 

Incidência espacial  Áreas de potencial valor arqueológico  

Achado isolado  Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   
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1.14. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

1.14.1. Considerações iniciais 

A diversidade de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) existentes no quadro da legislação nacional 
demonstra uma crescente preocupação pelas questões relacionadas com o planeamento e 
desenvolvimento do território, embora coloque muitas vezes, dificuldades na articulação das várias 
figuras de gestão territorial. Com frequência, ocorrem situações de sobreposição, e muitas vezes de 
contradição, de dois IGT para uma mesma região. Tendo em conta as características objetivas destas 
figuras de gestão do território: ordenamento do território, conservação da natureza, preservação da 
qualidade do ambiente, entre outros, pode afirmar-se, sem grande erro, que estes acabam por 
condicionar, de uma forma mais ou menos gravosa, as atividades industriais em geral e a indústria 
extrativa em particular. Para obviar estas questões de articulação tem havido por parte das entidades 
competentes uma preocupação crescente na organização destes instrumentos que se reflete na 
legislação em vigor e na sua evolução num passado próximo. 

A Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, estabelece as bases da política pública de solos, de ordenamento do 
território e de urbanismo e tem como fim, entre outros, valorizar as potencialidades do solo; garantir o 
desenvolvimento sustentável; aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos 
climáticos extremos; evitar a contaminação do solo; reforçar a coesão nacional; salvaguardar e valorizar 
a identidade do território nacional; racionalizar, reabilitar e modernizar os centros urbanos e os 
aglomerados rurais; promover a defesa, a fruição e a valorização do património natural, cultural e 
paisagístico; assegurar o aproveitamento racional e eficiente do solo; prevenir riscos coletivos; 
Salvaguardar e valorizar a orla costeira, as margens dos rios e as albufeiras; dinamizar as 
potencialidades das áreas agrícolas, florestais e silvo-pastoris; regenerar o território; e promover a 
acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada. 

A política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo é desenvolvida, nomeadamente, 
através de instrumentos de gestão territorial que se materializam em: 

• Programas, que estabelecem o quadro estratégico de desenvolvimento territorial e as suas 
diretrizes programáticas ou definem a incidência espacial de políticas nacionais a considerar 
em cada nível de planeamento, e em 

• Planos, que estabelecem opções e ações concretas em matéria de planeamento e 
organização do território bem como definem o uso do solo 

Por sua vez, o sistema de gestão territorial organiza-se num quadro de interação coordenada que se 
reconduz aos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal, em função da natureza e da 
incidência territorial dos interesses públicos prosseguidos. 

O Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, desenvolve as bases da política pública de solos, de 
ordenamento do território e de urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, 
regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o 
regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. 
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A concretização do referido Sistema de Gestão Territorial nos seus diversos âmbitos é assegurada por 
um conjunto de coerente e articulado de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT). Estes IGT, de acordo 
com os seus objetivos diferenciados, integram: 

• O âmbito nacional é concretizado através dos seguintes instrumentos: 

a) O programa nacional da política de ordenamento do território; 

b) Os programas setoriais; 

c) Os programas especiais. 

• O âmbito regional é concretizado através dos programas regionais. 

• O âmbito intermunicipal é concretizado através dos seguintes instrumentos: 

a) Os programas intermunicipais; 

b) O plano diretor intermunicipal; 

c) Os planos de urbanização intermunicipais; 

a) Os planos de pormenor intermunicipais. 

• O âmbito municipal é concretizado através dos seguintes planos: 

a) O plano diretor municipal; 

b) Os planos de urbanização; 

c) Os planos de pormenor. 

A análise do estado de referência no âmbito da infraestruturação e ordenamento do território foi 
efetuada a diversos níveis, em função dos Planos vigentes sobre a área em estudo. Considerou-se, 
assim, o enquadramento nacional e regional através do Plano Nacional de Política de Ordenamento do 
Território e o Plano Regional de Ordenamento do Território de Oeste e Vale do Tejo, o enquadramento 
sectorial da gestão e proteção da floresta através do Plano Regional de Ordenamento Florestal do 
Ribatejo, o nível concelhio consubstanciado no Plano Diretor Municipal de Ourém e o Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

1.14.2. Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território 

O Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) “estabelece as grandes opções 
com relevância para a organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a 
considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial [nomeadamente, os PROT e os 
PDM] e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados-membros para a organização 
do território da União Europeia” (artigo 26º); e “estabelece as opções e as diretrizes relativas à 
conformação do sistema urbano, das redes, das infraestruturas e equipamentos de interesse nacional, 
bem como à salvaguarda e valorização das áreas de interesse nacional em termos ambientais, 
patrimoniais e de desenvolvimento rural” (artigo 28º). 

Por sua vez este Programa foi suportado em documentos estratégicos nacionais e comunitários, em 
especial o Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES) a Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) e o Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário 
(EDEC). 
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No Plano de Ação o PNPOT dispõe os seus seis objetivos estratégicos ficando claro, como primeiro 
objetivo, o destaque conferido aos recursos geológicos: 

• OE1 Biodiversidade, recursos e património natural, paisagístico e cultural, sustentabilidade 
dos recursos energéticos e geológicos, riscos. 

• OE2 Competitividade territorial, integração nos espaços ibérico, europeu, atlântico e 
internacional. 

• OE3 Desenvolvimento policêntrico, reforço das infraestruturas de suporte à integração e 
coesão territorial. 

• OE4 Equidade territorial no provimento das infraestruturas e equipamentos, universalidade de 
acesso aos serviços, coesão social. 

• OE5 Expansão das tecnologias de informação e comunicação e promoção da sua utilização 
pelos cidadãos, empresas e Administração. 

• OE6 Melhorar a qualidade e eficiência da gestão territorial, participação informada, ativa e 
responsável dos cidadãos e instituições. 

Estes objetivos estratégicos desdobram-se em objetivos específicos sendo que aqui o que parece ser 
mais relevante no OE1 é o Objetivo específico 8 - Definir e executar uma política de gestão integrada 
dos recursos geológicos, para o que se afirma “Os recursos geológicos são bens escassos, não 
renováveis, necessários para abastecimento das indústrias transformadora e da construção, sendo de 
realçar o seu potencial para exportações que coloca o sector extrativo numa posição estratégica, com 
reflexos diretos na economia nacional e no desenvolvimento do mercado de emprego. 

Os impactes gerados pela exploração interferem com a biodiversidade, o ambiente, a paisagem e a 
qualidade de vida das populações nas áreas envolventes, pelo que deverão ser geridos numa 
perspetiva de eficiência, no contexto dos princípios de desenvolvimento sustentável” 

Torna-se, por isso, indispensável promover o aproveitamento dos recursos geológicos numa ótica de 
compatibilização das vertentes ambientais, de ordenamento do território, económica e social. 

Vale a pena elencar as medidas prioritárias assumidas pelo PNPOT (e com interesse para as pedreiras) 
para este objetivo específico, onde se incluíam já as balizas temporais da sua concretização: 

• Atualizar o cadastro e promover a criação de áreas de reserva e áreas cativas para a gestão 
racional dos recursos geológicos, reforçando a inventariação das potencialidades em recursos 
geológicos e mantendo um sistema de informação das ocorrências minerais nacionais (2007-
2010); 

• Monitorizar e fiscalizar a extração de recursos geológicos no âmbito da legislação específica 
do sector extrativo e da avaliação de impacte ambiental e assegurar a logística inversa dos 
resíduos da exploração mineira e de inertes com respeito pelos valores ambientais (2007-
2013); 

• Concluir o Programa Nacional de Recuperação de Áreas Extrativas Desativadas, em 
execução para as minas e a finalizar na vertente das pedreiras, com incidência no conteúdo 
dos Planos Regionais de Ordenamento do Território e nos Planos Municipais de Ordenamento 
do Território (2007-2008); 
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• Monitorizar as antigas áreas minerais e de extração de inertes, após a fase de reabilitação 
ambiental, designadamente pelo desenvolvimento de sistemas de monitorização e controlo 
on-line (2007-2013). 

Estas orientações deverão ser assumidas e integradas em IGT de nível inferior de forma a dar-lhes uma 
forma mais ágil e operacional. No caso, no Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e 
Vale do Tejo (PROT-OVT) 

1.14.3. Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) foi ratificado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de agosto, alterado pela Declaração de 
Retificação n.º 71-A/2009, de 2 de outubro, e abrange as opções estratégicas de base territorial, o 
modelo territorial e as normas orientadoras para a região. 

Em termos de visão e para o horizonte de 2020 o Oeste e Vale do Tejo será um dos territórios mais 
qualificados, atrativos e produtivos do país, combinando: 

a) Excelência dos seus diversificados sistemas naturais e patrimoniais, paisagens e culturas; 

b) Recursos humanos, científicos e organizacionais qualificados; 

c) Reforçadas acessibilidades e conexões que lhe conferem uma nova centralidade nacional e 
relevância internacional; 

d) Atividades agrícolas, florestais, industriais, centros logísticos e serviços com elevado grau de 
inovação, tecnologia e conhecimento; 

e) Fixação de novos residentes e talentos, relevantes eventos culturais e de lazer, e ainda, elevado 
número de visitantes. 

O modelo territorial aponta, de forma indireta, para muitos aspetos que podem ser lidos na sua relação 
com a indústria extrativa mas de modo explícito refere que “(…) dos centros urbanos não envolvidos na 
estruturação do sistema de “portas logístico-empresariais”, que reúnem condições potenciais para a 
implementação de polos de acolhimento empresarial com capacidade para englobarem as diversas 
estratégias acima referidas, está o eixo de ligação entre Alcanena e Rio maior - com presença 
significativa de indústrias extrativas e do mobiliário”. 

Para além das suas potencialidades no domínio do desenvolvimento económico e urbano é feito 
também o reparo às implicações negativas que estas atividades poderão ter designadamente nos 
recursos hídricos: “Neste panorama, e no âmbito do modelo territorial, considera-se fundamental a 
proteção das áreas de recarga destes sistemas aquíferos, uma vez que a Região possui várias 
atividades humanas suscetíveis de poluir as toalhas aquíferas (agricultura com uso intensivo de 
pesticidas e fertilizantes, explorações agropecuárias, indústrias extrativas e transformadoras e águas 
urbanas residuais com tratamento deficiente ou inexistente)”. 

No âmbito do modelo territorial foram delimitadas unidades territoriais que ajudam a promover uma mais 
ajustada gestão territorial. A indústria extrativa encontra-se identificada quer no Oeste Interior Florestal 
– “É de salientar ainda, a presença de algumas indústrias de dimensões médias associadas à 
agricultura, florestas e atividade extrativa (argilas comuns, fontes de abastecimento de unidades 
industriais transformadoras de telha e tijolo, bem como a elevada concentração de pecuária intensiva)” 
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–, quer no Maciço Calcário: “A edificação é dispersa ou fragmentada, sendo de salientar a presença de 
diversos armazéns e indústrias extrativas.”, onde se localiza a pedreira Casal Farto n.º 3, a licenciar . 

Destacam-se os concelhos de Alcobaça, Alcanena, Rio Maior e Santarém na extração de calcário, 
explorado para fins ornamentais e para a produção de cal (Centro Nacional de Produção de Cal em 
Alcanede). Nesta unidade exploram-se também argilas nos concelhos de Santarém (Alcanede) e de 
Ourém, destinadas à produção de cerâmica branca e indústrias química e do papel. 

Nas normas específicas do PROT OVT são especificadas diretrizes dirigidas a domínios e contextos 
territoriais concretos entre os quais a indústria extrativa: 

• Padrões de ocupação, classificação e qualificação do solo - Para efeitos de classificação e 
qualificação serão identificadas e estudadas, nomeadamente, áreas de localização de 
atividades económicas de indústria, armazenagem, logística, indústria extrativa, turismo ou 
comércio e áreas ocupadas por grandes infraestruturas e equipamentos. 

• Oeste Interior Florestal - Estabelecer regras específicas de dominância e compatibilidade de 
ocupações e usos, em particular no que se refere às atividades de indústria, comércio, 
armazenagem, logística, indústrias extrativas e explorações pecuárias. 

• Serra de Montejunto - Promover o ordenamento e recuperação das áreas de indústria 
extrativa existentes na serra e interditar novas explorações de rocha industrial e condicionar a 
ampliação das já licenciadas. 

• Oeste Florestal - Compatibilizar a indústria extrativa com outros usos e com a proteção de 
valores naturais importantes e promover a recuperação ambiental das extrações abandonadas 
e em fim de exploração. 

• Maciço Calcário -  Ordenar as áreas de indústria extrativa e garantir a sua compatibilização 
com outros usos, nomeadamente, os perímetros urbanos, as áreas protegidas e a 
vulnerabilidade do aquífero, no âmbito do Plano de Ordenamento da Serra de Aire e 
Candeeiros e promover a recuperação paisagística e o valor natural de áreas abandonadas de 
indústrias extrativas. 

No PROT OVT encontram-se também claramente definidos os grandes eixos de intervenção no domínio 
da indústria extrativa não deixando margem para dúvidas que o ordenamento, recuperação paisagística 
e compatibilização de usos nestas áreas serão os grandes desafios do futuro. 

O PROT OVT é constituído por diversos documentos e cartografia orientadora, sendo que a sua 
aplicação vincula as entidades públicas, que terão que transpor estas normas e diretivas para os 
respetivos Planos Municipais de Ordenamento de Território (PMOT). 

Os seis objetivos estratégicos assumidos no PNPOT que orientam a estratégia e o modelo do 
PROT OVT são: 

“a) Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, 
utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e monitorizar, prevenir e minimizar 
os riscos; 

b) Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu, 
atlântico e global; 
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c) Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à 
integração e à coesão territoriais; 

d) Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a 
universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 

e) Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 
crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 

f) Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa 
e responsável dos cidadãos e das instituições.” 

Este plano está estruturado em torno de quatro eixos Estratégicos de base territorial que se passam a 
enumerar: 

• Eixo Estratégico 1: Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização; 

• Eixo Estratégico 2: Potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade 
ambiental; 

• Eixo Estratégico 3: Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana; 

• Eixo Estratégico 4: Descobrir as novas ruralidades. 

Estes Eixos estratégicos materializam-se através de objetivos estratégicos que, para o caso concreto da 
indústria extrativa, estão enquadrados no Eixo Estratégico 2 com a seguinte redação: 

“2.1 — Proteger e valorizar os recursos naturais, patrimoniais e culturais através de medidas que os 
integrem na gestão do planeamento territorial regional e municipal, numa perspetiva de coesão 
territorial e reforço da identidade regional. (…)  

2.3 — Potenciar o aproveitamento das atividades agrícolas, florestais, nomeadamente as associadas 
à exploração de produtos verdes (agroflorestais e energias renováveis), conciliando-as com as 
dinâmicas urbanas e as áreas fundamentais para a conservação da natureza e da paisagem e 
promover o aproveitamento dos recursos geológicos, numa perspetiva de compatibilização dos 
valores naturais e patrimoniais com as componentes económica e social”. 

Nas Normas Específicas de Carácter Sectorial é estabelecido, no ponto 8 do Capítulo 2.1 - O Sistema 
Urbano e a Competitividade - Industria e serviços às empresas, que os PMOT deverão identificar as 
áreas de recursos geológicos e definir as regras e condições da sua exploração, ponderando a 
compatibilização dos valores naturais e patrimoniais, com as componentes económica e social. 

A área em estudo integra-se em “Floresta de Produção e Olivicultura” no que respeita às Áreas de 
Desenvolvimento Agrícola, e na perspetiva do Sistema Ambiental, localiza-se num Corredor Ecológico 
Estruturante, 

A Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) constitui uma estrutura que tem por 
suporte um conjunto de áreas territoriais e corredores que representam e incluem as áreas com maior 
valor natural ou sensibilidade ecológica. Esta estrutura deverá permitir a manutenção da biodiversidade 
característica da Região e dos processos ecológicos fundamentais para a integridade dos seus 
ecossistemas sensíveis. 

A Rede Primária, o primeiro nível da ERPVA, inclui as principais unidades ecológicas que apresentam 
elevado valor natural e paisagístico e cujas prioridades de conservação são relevantes à escala 
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europeia e nacional. É composta por Áreas Nucleares Estruturantes (ANE) articuladas entre si através 
de Corredores Ecológicos Estruturantes (CEE) de dimensão regional e nacional. No caso concreto, a 
ANE em causa corresponde ao Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, e o CEE denominado 
como o Corredor Serrano, sendo que valores naturais associados subjacentes a este corredor são as 
formações de vegetação natural e seminatural que, embora fragmentadas, ainda apresentam alguma 
continuidade e garantem a conectividade entre os ecossistemas serranos. Neste âmbito, é de referir que 
a área do Projeto se integra numa Corredor Ecológico Estruturante (CEE). 

A natureza destes territórios, e das atividades que lhes estão associadas, nem sempre permite uma 
identificação geográfica objetiva à escala deste Plano, pelo que PROT OVT estabelece a necessidade 
de efetuar a avaliação do real valor e necessidades de conservação e gestão destas áreas ao nível 
municipal e intermunicipal, a fim de poderem ser integradas, quando justificado, nos diferentes 
instrumentos de planeamento territorial. 

O PROT OVT estabelece, ainda, 16 unidades territoriais, que apresentam características gerais muito 
semelhantes em termos de tipologias de ocupação agrícola, florestal ou edificada e não obstante a sua 
natural diversidade interna, evidenciam potencialidades e problemas comuns em função do padrão 
dominante. A área em estudo integra-se na unidade territorial nº 11 - Maciço Calcário. 

Nas Normas Especificas por Unidades Territoriais é estabelecido para a unidade nº 11 - Maciço 
Calcário, a necessidade de ordenar as áreas de indústria extrativa e garantir a sua compatibilização 
com outros usos, nomeadamente, os perímetros urbanos, as áreas protegidas e a vulnerabilidade do 
aquífero, (especificamente) no âmbito do Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire 
e Candeeiros (ponto 4) e promover a recuperação paisagística e o valor natural de áreas abandonadas 
de indústrias extrativas (ponto 5). 

1.14.1. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo 

Aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2006, de 19 de outubro, o Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Ribatejo abrange os municípios de Abrantes, Alcanena, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, 
Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, 
Ourém, Rio maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da 
Barquinha. 

O PROF do Ribatejo compreende 9 sub-regiões homogéneas: Alto Nabão; Bairro; Charneca; Estuário; 
Floresta do Oeste; Floresta dos Templários; Lezíria; Serra de Aire e Sicó-Alvaiázere Sul. 

De acordo com o Mapa Síntese do PROF do Ribatejo, cujo extrato se apresenta na Figura III.64, a área 
em estudo insere-se na Sub-região-homogénea Alto Nabão. 

A sub-região do Alto Nabão evidencia uma elevada potencialidade produtiva para o pinheiro bravo e 
para o eucalipto, que são de resto as espécies dominantes em termos de ocupação florestal. Existem, 
no entanto, áreas com aptidão para outras espécies, nomeadamente o sobreiro e o carvalho cerquinho, 
havendo, por isso, a possibilidade de diversificação do mosaico florestal. 

Para esta sub-região pretende-se fomentar as seguintes funções: (1ª) produção, (2ª) recreio, 
enquadramento e estética da paisagem e a (3ª) proteção. 
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Figura III.63 - Modelo Territorial do PROT OVT.
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Figura III.64 – Extrato do Mapa Síntese do PROF do Ribatejo. 
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A fim de prosseguir as funções referidas encontram-se definidos os seguintes objetivos específicos: 

• Reabilitação do potencial produtivo silvícola através da reconversão/beneficiação de 
povoamentos com produtividades abaixo do potencial ou mal adaptados às condições 
ecológicas da estação. 

• Promover o enquadramento adequado de monumentos, sítios arqueológicos, aglomerados 
urbanos e infraestruturas 

• Promover o aproveitamento de biomassa para energia a partir dos resíduos de exploração e 
resultantes da manutenção das faixas de gestão de combustível 

Para esta sub-região devem privilegiar-se as seguintes espécies: pinheiro-manso (Pinus pinea), 
pinheiro-bravo (Pinus pinaster), eucalipto (Eucalipto globulus), carvalho-cerquinho (Quercus faginea), 
sobreiro (Quercus suber), nogueira (Juglans, ssp.), freixo (Fraxinus angustifolia), cupressus (Cupressus, 
ssp.), Ripícolas.  

Devem também ser privilegiadas as seguintes espécies:, carvalho americano (Quercus rubra), 
eucaliptos, madeireiros (E. obliqua; E. grandis, E.saligna; E. botryoides,E. resinifera, E. robusta), 
cerejeira-brava (Prunus avium); acer (Acer pseudoplatanus), gleditsia (Gleditsia triacanthos), casuarina 
(Casuaria equisitefolia), plátano (Platanus hispanica), castanheiro (Castanea sativa), medronheiro 
(Arbutus unedo) Quando as características edafo-climáticas locais assim o justifiquem podem ser 
privilegiadas outras espécies florestais 

1.14.2. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo 

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo foi aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 16-F/2013 de 22 de março. De acordo com os elementos disponíveis1, a área em estudo 
abrange a massa de água subterrânea “Maciço Calcário Estremenho” e localiza-se na massa de água 
superficial 05TEJ0923. Ainda de acordo com os mesmos elementos, a indústria extrativa constitui uma 
pressão relativamente às fontes tópicas de poluição das massas de água superficiais e subterrâneas. 

De acordo com o diagnóstico elaborado no âmbito do referido Plano, a massa de água subterrânea 
“Maciço Calcário Estremenho” encontra-se classificada com “Bom estado químico”. Já a massa de água 
superficial 05TEJ0923 apresenta uma classificação de razoável baixo, identificando como principais 
problemas de poluição orgânica, associados, em grande medida, à inexistência de sistemas de 
tratamento apropriados de efluentes pecuários e à inexistência ou deficiência dos sistemas de 
tratamento de águas residuais industriais e urbanas. 

Nos elementos disponíveis do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo, são apresentadas 
diversas medidas para atingir o bom estado das águas, relacionadas essencialmente com a construção 
de sistemas de tratamento de águas residuais, não sendo apresentada nenhuma medida diretamente 
relacionado com a indústria extrativa. 

  

                                                                        
1 http://www.apambiente.pt/ 
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1.14.3. Plano Diretor Municipal de Ourém 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Ourém foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 148-A/2002, de 30 de dezembro. O plano retificado pelo Aviso n.º 5416/2009, de 12 de março, e pelo 
Aviso n.º 18200/2009, de 15 de outubro. 

O plano sofreu a primeira alteração por adaptação ao PROT OVT, pelo Aviso n.º 11779/2010, de 14 de 
junho, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 1614/2010, de 12 de agosto. A segunda alteração 
por adaptação ocorreu em 2011, materializada no Aviso n.º 7841/2011, de 29 de março. 

Já em 2013, pelo Aviso n.º 4800/2013, de 9 de abril, procedeu-se à alteração do PDM com o objetivo de 
garantir o funcionamento de um parque eólico no local, e a instalação de uma pista para ultraleves. 

Em 2015 realizou-se nova alteração ao regulamento do PDM de Ourém, pelo Aviso n.º 4602/2015, de 
28 de abril. Sendo objetivo desta alteração tornar o plano um instrumento mais eficiente e operativo, na 
persecução de uma política territorial sustentável, de maior flexibilidade na colmatação das áreas 
urbanas, na requalificação dos espaços construídos e na viabilização de atividades económicas. 

No que respeita à carta de Ordenamento, a área de intervenção - área licenciada, abrange “Espaços 
para Indústrias extrativas”, nas subcategorias “Espaço Licenciado, em Licenciamento e Reserva” e 
“Espaço com potencial para futura exploração”. Ainda no que respeita à carta de Ordenamento, a área 
de intervenção - área de ampliação, abrange “Espaços para Indústrias extrativas” na subcategoria de 
“Espaço com potencial para futura exploração” e como “Espaços não urbanos” na subcategoria “Espaço 
Agrícola” (Figura III.65).  

De acordo com o Artigo 49.º do Regulamento do PDM de Ourém, os “Espaços para Indústrias 
Extrativas” “correspondem a jazidas de produtos minerais que, pelo seu interesse económico, são 
objeto de exploração de recursos geológicos, e encontram-se assinalados na planta de ordenamento.” 
Ainda de acordo com este artigo, já os “Os espaços com potencial para futura exploração, assinalados 
na planta de ordenamento, devem manter o seu uso atual até vir a justificar-se a sua exploração, não 
podendo ser edificados.”. 

Já no Artigo 50.º determina-se que “Nos espaços destinados a indústrias extrativas podem localizar-se, 
cumulativamente, unidades industriais de transformação dos recursos extraídos, enquanto perdurar a 
atividade extrativa, desde que sejam complemento da unidade de exploração.” 

Ainda no mesmo artigo especifica-se que nestes espaços só é autorizável a armazenagem de produtos 
tóxicos, explosivos e perigosos quando se localizem a distâncias convenientes de áreas urbanas e 
urbanizáveis, nos termos da lei, e nunca a distância inferior a 200 m das áreas habitacionais, excerto 
postos de abastecimento de combustíveis. 

Por fim, determina-se ainda que “As áreas em exploração e as áreas já esgotadas devem ser objeto de 
obra de recuperação paisagística, de acordo com o respetivo plano anexo aos termos de concessão, 
admitindo-se a sua utilização para destino final de entulhos, excluindo matérias biodegradáveis e 
resíduos poluentes”. 

De acordo com o Artigo 51.º do Regulamento do PDM de Ourém os “Espaços Agrícolas” têm como 
objetivo a preservação e valorização da estrutura de produção agrícola. Estes destinam-se 
predominantemente à exploração agrícola e a instalações de apoio à agricultura. 
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Já no Artigo 52.º são determinados os atos e as atividades interditas nos “Espaços Agrícolas”, 
nomeadamente a expansão ou abertura de novas explorações de inertes, exceto instalações industriais 
ou de armazenagem, desde que relacionadas com as atividades de exploração de recursos naturais. 

 

Figura III.65 - Planta de Ordenamento do PDM de Ourém. 

1.14.4. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do concelho 
de Ourém 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do concelho de Ourém têm por 
objetivo dar cumprimento às disposições do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
previsto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro, relativo ao Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

O PMDFCI constitui um instrumento operacional de planeamento, programação, organização e 
execução de um conjunto de ações de prevenção, pré-supressão e reabilitação de áreas ardidas, que 
visa concretizar os objetivos estratégicos definidos e quantificados no Plano Nacional de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (PNDFCI). 
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O PMDFCI tem os seguintes objetivos específicos:  

• Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 

Determina-se a criação de sistemas de gestão de combustível e o desenvolvimento de processos que 
permitam aumentar o nível de segurança de pessoas e bens, tornando os espaços florestais mais 
resilientes à ação do fogo. 

• Redução da incidência dos incêndios 

Determina-se a intervenção cuidada ao nível da prevenção, com o objetivo de reduzir ou anular a 
possibilidade de se iniciar um incêndio, diminuir a sua capacidade de desenvolvimento e mitigar os 
efeitos indesejáveis que o incêndio pode originar, atuando em duas vertentes, o controlo das ignições e 
o controlo da propagação. 

• Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios 

Estabelece-se a organização e a mobilização preventiva de meios e a disponibilidade dos recursos, 
para que se possa a garantir a deteção e extinção rápidas dos incêndios. 

• Recuperar e reabilitar ecossistemas 

Determina-se a recuperação e a reabilitação de áreas ardidas, tendo como objetivo tornar os 
ecossistemas mais resilientes aos incêndios florestais. A recuperação e reabilitação de áreas ardidas 
pressupõe dois níveis de atuação: 

• a estabilização de emergência (intervenções imediatas) com o objetivo de evitar a degradação 
dos recursos (água e solo) e das infraestruturas (rede viária florestal e passagens hidráulicas);  

• a reabilitação de povoamentos e habitats florestais, (intervenções a médio prazo) que têm por 
objetivo o restabelecimento do potencial produtivo e ecológico dos espaços florestais afetados 
por incêndios ou por agentes bióticos na sequência dos mesmos. 

• Adoção de uma estrutura orgânica funcional e eficaz 

Determina-se a organização e articulação dos diferentes organismos na defesa da floresta, para 
concretização das ações definidas no PMDFCI. 

De acordo com o Mapa de Perigosidade Nacional, a área afeta ao Projeto encontra-se classificada 
como de perigosidade média1. Não sendo especificada qualquer condicionante. 

1.14.5. Servidões e restrições de utilidade pública 

No presente capítulo são analisadas as condicionantes legais que constituem o “conjunto das servidões 
e restrições de utilidade pública que impendem sobre um determinado território, condicionando a sua 
utilização.”2 Este tipo de informação encontra-se compilada na carta de Condicionantes do PDM “planta, 
de presença obrigatória no conteúdo documental dos planos municipais de ordenamento do território, 
que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou 

                                                                        
1 http://sig.cm-ourem.pt/MuniSIG/Galeria/index.html. 
2 DGOTDU, 2005. 
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impedimento a qualquer forma específica de aproveitamento do solo.1”. No caso a Carta de 
Condicionantes, a Carta de Condicionantes - RAN e a Carta de Condicionantes - REN. Foram ainda 
identificadas as condicionantes constituídas à infraestrutura identificada - o coletor da SIMLIS. 

De acordo com a Carta de Condicionantes (Figura III.66) a pedreira Casal Farto n.º 3 não é sujeita a 
nenhuma, servidão ou restrição de utilidade pública. Contudo, de acordo com a Carta de 
Condicionantes - RAN é sujeita à condicionante RAN e de acordo com a Carta de Condicionantes - REN 
é sujeita à condicionante REN. 

Quadro III.55 – Servidões e restrições de utilidade pública na área do Projeto. 

RECURSOS NATURAIS  

RECURSOS HÍDRICOS  

Domínio  Hídrico   Carta Militar de Portugal à escala 25 000 (IGEOE).  

RECURSOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 

Reserva Agrícola Nacional Planta de Condicionantes do PDM de Ourém 

Povoamentos florestais percorridos 
por incêndios 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

RECURSOS ECOLÓGICOS 

Reserva Ecológica Nacional Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/2004, de 30 de 
setembro, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 61/2007, de 26 de abril, e pelo Aviso n.º 4735/2013, de 9 de 
abril. 

INFRAESTRUTURAS  

COLETOR 

Em subsolo, coletor da SIMLIS Levantamento topográfico, 2014 

 

1.14.5.1.1 Recursos Hídricos - Domínio Hídrico 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Hídrico 
segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro 
(com as alterações introduzidas Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho) e no Decreto-Lei 
n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

Na área de ampliação encontra-se a cabeceira de linha de água do ribeiro das Matas, e pequenos 
troços de linha de água não navegáveis nem flutuáveis, pelo que apresenta uma servidão de 10 metros 
para cada lado.  

1.14.5.1.2 Recursos agrícolas - Reserva Agrícola Nacional 

O Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 março, aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e 
a Portaria nº 162/2011, de 18 abril, define os limites e condições para a viabilização das utilizações não 
agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional.  

                                                                        
1 Idem. 
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A RAN é o conjunto das áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos 
apresentam maior aptidão para a atividade agrícola. Constituem objetivos da RAN: 

“a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do 
desenvolvimento da atividade agrícola; 

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; 

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do 
território; 

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma 
diversidade e uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos 
análogos aos herdados das gerações anteriores; 

f) Contribuir para a conetividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 
Conservação da Natureza; 

g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de 
prevenir situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo».” 

As áreas da RAN devem ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de uso 
sustentado e de gestão eficaz do espaço rural. As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN 
só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, 
nomeadamente, “exploração de recursos geológicos, e respetivos anexos de apoio à exploração, 
respeitada a legislação específica, nomeadamente no tocante aos planos de recuperação exigíveis” 

Segundo a Figura III.68, verifica-se a afetação de solos RAN no concelho de Ourém. 
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Figura III.66 – Planta Condicionantes do PDM de Ourém. 
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Figura III.67 – Planta da REN do PDM de Ourém. 
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Figura III.68 – Planta de Condicionantes RAN
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1.14.5.2.  Recursos ecológicos - Reserva Ecológica Nacional 

De acordo com a Planta de Condicionantes - REN do PDM de Ourém e como se pode observar na 
Figura III.67, a área da pedreira Casal Farto n.º 3 integra-se na Reserva Ecológica Nacional (REN). 

A REN do município de Ourém foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/2004, de 
30 de setembro, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2007, de 26 de abril, e pelo 
Aviso n.º 4735/2013, de 9 de abril. 

O regime da REN rege-se pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, revisto e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

De acordo com este Decreto-Lei, a REN “é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas 
que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, 
são objeto de proteção especial” (ponto 1 do Artigo 2º) pelo que “visa contribuir para a ocupação e o 
uso sustentáveis do território e tem por objetivos: 

a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos 
associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas; 

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação 
marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, contribuindo 
para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a 
segurança de pessoas e bens; 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da 
Natureza; 

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União 
Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.” (ponto 3 do Artigo 2º) 

Nas áreas de REN são interditas “ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações 
de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, obras hidráulicas, vias de comunicação, 
aterros, escavações e destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao 
normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das 
operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais.” Excetuam-se “os usos e as 
ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais de áreas integradas em REN” e consideram-se compatíveis com a REN os 
usos e ações que, cumulativamente, não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos 
termos do Anexo I deste Decreto-Lei e constem do seu Anexo II.  

A área demarcada como REN insere-se na categoria “Áreas Estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos” (definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, como “Área de Máxima Infiltração”). 
Nestas áreas, à luz da legislação atual, será necessário comunicar a ação à Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional competente para a implementação do projeto, uma vez que a abertura de 
uma pedreira ou a sua ampliação encontra-se classificada como uma ação compatível com os objetivos 
que regem a REN. 
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De acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, revisto e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, as “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” 
correspondem às “áreas geográficas que, devido à natureza do solo, às formações geológicas 
aflorantes e subjacentes e à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de 
infiltração e recarga natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na salvaguarda da 
quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração”. 

Destaca-se que “quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte 
ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de 
coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos compreende a emissão de 
autorização” (ponto 7 do Artigo 24º). 

1.14.5.2.1 Infraestruturas - Coletor 

De acordo com o levantamento topográfico elaborado para o presente projeto, na área de intervenção 
existem um coletor da SIMLIS. 

A pesquisa e a exploração de massas minerais não podem ser licenciadas nas zonas de terreno que 
circundam edifícios, obras, instalações, monumentos, acidentes naturais, áreas ou locais classificados 
de interesse científico ou paisagístico (n.º 1, art.º 4º, Decreto-Lei n.º 270/2001, 6 outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro). Tais zonas designam-se por zonas de 
defesa e devem observar as distâncias fixadas em portaria de cativação ou, na falta destas, as 
distâncias medidas a partir da bordadura da escavação (n.º 1, art.º 4º, Decreto-Lei n.º 270/2001, 
6 outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro). No que respeita as 
condutas dee fluidos deverá ser contemplada uma faixa de proteção de 20 m. 
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2. PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo procede-se à análise e avaliação da evolução da situação atual sem proceder à 
ampliação da pedreira de calcário ornamental Casal Farto. Este exercício, tal como qualquer outro tipo 
de projeção, define, essencialmente, uma evolução tendencial dos descritores ambientais considerados 
na situação atual, por um lado e, por outro, considera o enquadramento institucional em que se insere o 
projeto em causa com base, sobretudo, nos instrumentos de planeamento e ordenamento do território 
definidos para a área. 

Este exercício prospetivo tem por objetivo principal fundamentar a avaliação dos impactes ambientais 
que se apresenta no capítulo seguinte. Não se pretende, desta forma, proceder a uma análise exaustiva 
dos efeitos resultantes da não implementação do projeto, mas sim perspetivar a evolução tendencial de 
alguns dos descritores ambientais. 

A análise efetuada incide, essencialmente, sobre os efeitos que terá, como acima referido, a opção de 
não ser efetuada a abertura da pedreira (opção zero) e tem por base o estado atual do ambiente da 
área em estudo. 

No que respeita ao plano de ordenamento do território com incidência sobra a área em estudo, o Plano 
Diretor Municipal (PDM) de Ourém, destaca-se que esta zona se insere em “Espaços para indústrias 
extrativas” (subcategorias “Espaço Licenciado, em Licenciamento e Reserva” e “Espaço com potencial 
para futura exploração”) e como “Espaços não urbanos1” (subcategoria “Espaço Agrícola”), onde existe 
calcário ornamental em quantidade e qualidade que permite perspetivar a potencial implementação de 
um outro projeto de pedreira nesta mesma área, se o projeto de ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 
não for implementado. 

No que respeita à evolução futura desta zona, pode-se considerar que poderá ocorrer uma ocupação 
muito semelhante à que se pretende implementar com o presente projeto, pelo que a sua evolução será 
bastante semelhante à descrita nos Capítulos seguintes. De facto, e atendendo a que o calcário 
ornamental extraído nesta zona, conhecido comercialmente como “Creme de Fátima”, apresenta um 
elevado valor de mercado, e que toda a área envolvente se encontra ocupada com pedreiras, é 
expectável que, a curto/médio prazo, se venha a proceder a nova tentativa de licenciamento de uma 
pedreira neste local, ainda que esse projeto possa vir a apresentar características diferentes do aqui 
apresentado.  

  

                                                                        
1 O Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 março, aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a 
Portaria nº 162/2011, de 18 abril, define os limites e condições para a viabilização das utilizações não agrícolas 
de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional. A exploração de pedreiras é utilização não agrícola compatível 
passível de ser viabilizada em área RAN. Importa ainda referir que a FILSTONE procedeu ainda à instrução do 
processo de regularização aplicável aos estabelecimentos industriais de explorações de pedreiras constante no 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, uma vez que a área 
proposta para a ampliação solicitada não é, na totalidade, compatível com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares, especificamente com o Plano Diretor Municipal de Ourém, nem com as servidões e 
restrições de utilidade pública de Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Domínio 
hídrico  
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Assim, e a prazo, a não aprovação do projeto da pedreira Casal Farto n.º 3 poderá conduzir à pesquisa, 
prospeção e abertura de nova pedreira de calcário ornamental na envolvente próxima. A abertura de 
uma nova pedreira irá significar um maior consumo de tempo e recursos financeiros na pesquisa, 
prospeção e desenvolvimento do processo técnico e burocrático para a sua abertura, tempo esse que 
terá necessariamente reflexos nas vantagens competitivas da empresa a nível local/regional. 

Como cenário menos provável, existe a hipótese de não haver lugar à implementação de nenhum 
projeto de extração de inertes, pelo que a área em estudo poderá manter-se, no essencial, inalterada, 
isto é, com um uso silvícola. Neste caso, a manutenção da situação atual terá sobretudo, reflexos 
significativos nos fatores de ordem socioeconómica, dado que as vertentes de carácter biofísico e 
ecológico se apresentam relativamente estáveis.  

Por outro lado, dado que esta zona se encontra relativamente afastada de qualquer povoação, e 
consequentemente não sofre grandes pressões urbanísticas, e tendo em conta que na envolvente à 
área de projeto existem diversas pedreiras em exploração, é de prever que as alterações nesta área se 
restrinjam ao crescimento e adensamento da vegetação. 
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1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

1.1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste Estudo de Impacte Ambiental é a identificação e avaliação dos efeitos ambientais 
resultantes da implementação do projeto da pedreira Casal Farto n.º 3, considerando-se como impacte 
todas as modificações significativas, em relação à previsível evolução da situação atual, que decorram 
direta ou indiretamente da sua execução. 

O facto de os fatores de perturbação referidos para a fase de exploração já ocorrerem na área e na 
envolvente, pelo funcionamento exploração e de outras explorações de rocha ornamental uma vez que 
a pedreira Casal Farto n.º 3 se localiza no núcleo de pedreiras de Casal Farto, permite prever que tipo 
de impactes se irão instalar nesta zona. É ainda de referir que os impactes ambientais de qualquer 
intervenção humana dependem da sua natureza mas também da sensibilidade dos sistemas sobre os 
quais atua. 

Na ótica industrial, uma pedreira pode ser vista como uma unidade de extração e processamento de 
matéria mineral, a qual implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos e maquinaria, 
bem como de recursos humanos. Por definição, neste tipo de projetos, é a localização da matéria-prima 
que define a localização das unidades de extração e processamento, ao contrário de outros projetos 
industriais onde a localização poderá depender mais de outros fatores tais como as acessibilidades ou a 
disponibilidade de mão-de-obra.  

A distinção dos impactes consoante a fase em que se desenvolve um dado projeto é, quando se trata de 
um projeto de exploração de inertes, em geral pouco nítida, quer quando se foca o referencial temporal, 
quer quando se observa o desenvolvimento da atividade no espaço. Enquanto noutro tipo de projetos é 
clara a distinção entre a fase de construção, a fase de exploração/funcionamento e a fase de 
desativação/desmantelamento, num projeto de extração de inertes estas fases tendem a sobrepor-se e 
a atuar de forma conjunta. De facto, as duas primeiras fases não são de forma alguma separáveis, já 
que a extração do recurso mineral implica uma série de ações geralmente associadas à fase de 
construção de um determinado empreendimento – desmatação, decapagem, desmonte e escavação do 
maciço rochoso, etc. – existindo uma transição direta para a desativação, podendo ocorrer todas em 
simultâneo numa mesma exploração. 

Em virtude do exposto, a análise de impactes que se apresenta para cada um dos descritores 
ambientais, considera uma exploração contínua (a qual implica a instalação de um conjunto de 
infraestruturas no terreno), estando implícito que a desativação irá decorrer continuamente no espaço 
ao longo do período de lavra. A requalificação ambiental das áreas afetadas durante o período de 
exploração trará, no geral, impactes positivos e permanentes para a generalidade dos descritores 
ambientais analisados. 

Assim, no presente EIA, para a avaliação dos impactes ambientais decorrentes do licenciamento da 
ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 consideram-se duas fases de projeto, a que correspondem 
ações e afetações completamente distintas: 

• Fase de exploração – nesta fase procede-se à extração do recurso mineral, sendo que as 
operações de lavra serão seguidas pelas de aterro e posterior recuperação faseada das áreas 
afetadas; 
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• Fase de desativação/desmantelamento – correspondente ao abandono da lavra e à respetiva 
conclusão da recuperação paisagística do local afetado. 

As principais ações decorrentes da implementação do projeto de ampliação da pedreira Casal Farto n.º 
3, de acordo com a descrição do projeto apresentada no Capítulo II são sistematizadas no Quadro IV.1: 

Quadro IV.1 - Principais ações do projeto. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

La
vr

a 

Desmatação das áreas a explorar 

Decapagem e armazenamento da terra vegetal 

Instalação no terreno das instalações de apoio 

Desmonte das talhadas 

Esquartejamento das talhadas em blocos 

Esquadriamento dos blocos 

Remoção dos blocos das frentes 

Remoção dos estéreis para os locais de depósito temporário 

Expedição dos blocos para os clientes 

Expedição de parte dos estéreis como subproduto  

Criação de áreas de depósito temporário (blocos, estéreis e terras vegetais) 

Uso e movimentação de maquinaria e equipamento 

Manutenção de 24 postos de trabalho diretos 

M
od

el
aç

ão
 

Deposição dos estéreis remanescentes na corta 

Espalhamento da terra vegetal 

R
ec

up
er

aç
ão

 

Sementeiras 

Plantações 

S
eg

ur
an

ça
 

Vedação de toda a área 

Sinalização 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

Desmantelamento de todos os equipamentos e instalações de apoio 

Remoção de todos os equipamentos e instalações de apoio 

Descompactação dos solos das áreas afetas às instalações de apoio 

Finalização da recuperação paisagística e manutenção da área 

Monitorização do aterro durante 2 anos após o encerramento da atividade 
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Neste capítulo, procedeu-se à caraterização dos impactes gerados pelo projeto de acordo com sete 
parâmetros. Para cada parâmetro foram ainda definidas classes, procedimento que permitiu efetuar uma 
avaliação semiquantitativa. Os parâmetros e as classes considerados foram as seguintes:  

Natureza - Foram considerados impactes positivos, negativos ou nulos; 

Grau de certeza - Parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes descritos e que 
depende do grau de conhecimento existente sobre as ações geradoras de impactes e sobre os sistemas 
sobre os quais atua. Os impactes previsíveis foram considerados como: possíveis, prováveis e certos;  

Duração - Parâmetro que avalia o carácter permanente ou temporário de cada um dos impactes; 

Reversibilidade - Parâmetro que avalia o carácter reversível, parcialmente reversível ou irreversível de 
cada um dos impactes; 

Ordem - Consoante se trate de impactes diretamente causados pela implementação do projeto 
(impactes diretos) ou causados de forma indireta pelos processos que gera (impactes indiretos); 

Magnitude - Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objetiva quanto possível, das 
consequências do projeto sobre as diferentes variáveis ambientais e socioeconómicas. Consideram-se 
as classes muito reduzida, reduzida, média, elevada e muito elevada.  

Significado – Parâmetro integrador que permite estabelecer uma comparação entre a importância dos 
diversos impactes. Pesa outros parâmetros, designadamente, a área afetada, a reversibilidade e a 
interação entre impactes. Os impactes são classificados como pouco significativos, significativos ou 
muito significativos. 

A temporalidade do projeto está dependente da sua implementação bem como do período de vida útil 
da pedreira, associado às reservas existentes. Uma vez que o consumo de calcário ornamental previsto 
pode variar face à evolução do mercado da construção civil e obras públicas, regional, nacional e 
mesmo e mesmo internacional, também o tempo de vida útil da pedreira poderá apresentar algum 
desvio em torno dos 44 anos estimados para a lavra. 

No que diz respeito à graduabilidade, destaca-se o facto da implementação do projeto se realizar de 
forma simultânea, isto é, a recuperação paisagística na área afeta À escavação avançará 
simultaneamente com a exploração e será iniciada logo que estejam finalizadas as respetivas atividades 
de escavação em cada local, sendo que os seus efeitos se farão sentir progressivamente, em função 
dos avanços da lavra e da recuperação paisagística. 

Sempre que justificado, no âmbito da avaliação dos diferentes fatores ambientais é ainda efetuada a 
identificação e avaliação dos impactes cumulativos resultantes da implementação do Projeto. 

De seguida serão detalhadas as metodologias de avaliação de impactes específicas adotadas por cada 
um dos descritores ambientais em causa e efetuada a sua avaliação. Destaca-se que, na avaliação de 
cada fator ambiental, se procurou realçar os parâmetros mais relevantes para a tipologia de impacte em 
questão, realçando o seu significado, em função dos parâmetros anteriormente pormenorizados. 

1.2. CLIMA 

1.2.1.  Impactes diretos 

Não se prevê que o projeto de licenciamento da ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 venha a gerar 
impactes negativos mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas.  
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Ainda que pouco significativos, os impactes ambientais previstos resultantes do projeto são: 

• Alteração do regime de escoamento de microescala das massas de ar; 

• Redução da evapotranspiração, devido à remoção do coberto vegetal remanescente; 

• Alteração da humidade relativa do ar, consequência da alteração da topografia e do regime 
hidrológico local. 

No que respeita aos aspetos globais do clima, nomeadamente a depleção da camada de ozono 
estratosférico e as alterações climáticas, a sua abordagem e quantificação em termos de impacte 
ambiental é diversa. As substâncias que promovem a destruição do ozono1 não fazem parte dos 
processos normais das atividades em estudo. 

Ao nível das alterações climáticas, o impacte resultante das emissões de gases com efeito de estufa, 
resultará, maioritariamente, dos consumos de combustíveis nos equipamentos móveis. 

1.2.2. Influência do clima noutros fatores ambientais 

As variáveis climatológicas que mais condicionam a qualidade do ar, das águas e do ambiente sonoro 
que se observam na região de estudo são o regime de ventos e a precipitação. O regime de ventos 
porque dele depende o transporte dos poluentes atmosféricos, e nomeadamente o transporte a curta 
distância das partículas em suspensão. A precipitação porque, além de condicionar drasticamente as 
emissões fugitivas de partículas em suspensão, promove a deposição da generalidade dos poluentes 
atmosféricos por via húmida. Por outro lado, a precipitação será responsável por dois fenómenos que 
condicionam fortemente a qualidade das águas, e nomeadamente a das águas superficiais. Esses 
fenómenos são a diluição e a erosão/arrastamento de partículas mais ou menos finas, entre outras 
substâncias suscetíveis de afetar a qualidade da água. 

As implicações das condicionantes climatéricas, vento e precipitação resultam, basicamente, ao nível da 
direção predominante do escoamento das massas de ar na região de estudo, bem como da área 
afetada pela formação de eventuais plumas de dispersão de poluentes na zona de exploração e 
acessos. 

No que se refere à precipitação, como fator de maior relevo salienta-se o número médio anual de dias 
sem precipitação ou com precipitações diárias abaixo dos 0,1 mm. Este fator favorece a formação de 
plumas fugidias contendo partículas suspensas, nomeadamente a partir dos acessos não asfaltados e 
dos rodados das viaturas pesadas, durante uma fração considerável do ano.  

Em termos de ambiente sonoro, tem-se a influência exercida por fatores como a temperatura, a 
humidade atmosférica e o regime de ventos, sobre os mecanismos de propagação das ondas sonoras. 
A velocidade de propagação do som no ar depende da temperatura e aumenta com esta. Por outro lado 
os meteoros agem como obstáculos à propagação do som, reduzindo a energia contida nas ondas 
sonoras, e diminuem o tempo de reverberação por aumento da área de absorção sonora equivalente do 
espaço em que as ondas se propagam. Quanto ao regime de ventos, ele condiciona a propagação das 
ondas sonoras que, como ondas mecânicas que são, ficam sujeitas ao campo de velocidades. Assim, os 

                                                                        

1 Listadas no Anexo do Protocolo de Montreal, datado de 16 de setembro de 1987 e ratificado pelo Governo 
Português. 
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recetores localizados nas imediações das fontes de ruído ambiente deverão sentir com mais intensidade 
o ruído delas proveniente quando o vento sopra na sua direção (na direção dos recetores). 

Por último, no que concerne ao binómio precipitação/qualidade da água, tem-se uma maior 
probabilidade de ocorrência de fenómenos de erosão e consequente arrastamento de finos nos meses 
de maior precipitação. 

Salienta-se que estão consignadas medidas de minimização para cada um dos impactes secundários 
identificados, e que se encontram enumeradas nos capítulos dos respetivos descritores ambientais. 

1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Na área a intervencionar, os impactes expectáveis sobre a geologia e geomorfologia relacionam-se com 
os processos erosivos, a destruição do modelado cársico e das formações geológicas e a instabilidade 
e subsidência do maciço, matérias que são desenvolvidas seguidamente. 

• Processos erosivos 

As atividades que decorrem da fase de funcionamento da atividade extrativa na área a intervencionar, 
tais como a destruição do coberto vegetal e a remoção das terras de cobertura, põem a descoberto uma 
extensão de rocha, facilitando os processos erosivos, o que constitui um impacte negativo. No entanto, 
tendo em consideração a elevada permeabilidade das formações aflorantes e a sua relativa resistência 
à erosão, pode-se afirmar que a sua suscetibilidade aos agentes erosivos não será incrementada de 
forma significativa.  

• Destruição do relevo ou modelado cársico 

O modelado cársico subterrâneo (formas de relevo cársico), à semelhança das formações geológicas, 
será alvo de destruição como resultado das operações de desmonte, pelo que os impactes induzidos 
serão negativos e permanentes. No entanto, e no sentido de acautelar a interseção de formas de relevo 
cársico que eventualmente possam existir e que devam ser preservadas, está prevista a monitorização 
do avanço das frentes de desmonte. A magnitude e significado do impacte resultante da destruição 
destas formas cársicas dependerão da estrutura em causa, sua extensão e potencial valor como 
património geomorfológico e, acima de tudo, das medidas tomadas para acautelar a sua destruição. 

• Destruição das formações geológicas  

A destruição das formações geológicas presentes na área de intervenção, como resultado das 
operações de desmonte, constituirá um impacte negativo permanente. Contudo, considera-se que esta 
perda será pouco significativa uma vez que estas formações geológicas não constituem valores 
geológicos a preservar nem formações raras. 

O impacte decorrente da modificação do relevo superficial, devido à atividade extrativa, será 
permanente, uma vez que os estéreis resultantes não são suficientes para repor a topografia original. 
Este impacte será significativo uma vez que será criado um desnível entre a topografia original e a base 
da corta (após modelação), que atingirá cerca de 80 m, na zona Sul da pedreira.  

O método de desmonte a praticar nesta exploração prevê a criação de depósitos temporários de 
estéreis e de terra vegetal. Dado que as operações de recuperação paisagística ocorrerão com o 
desenvolvimento da lavra, logo que estejam finalizadas as atividades de escavação em cada local, os 
impactes induzidos pela deposição destes materiais (e. g. erosão dos materiais depositados) serão 
negativos mas pouco significativos, uma vez que terão carácter temporário. 
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Prevê-se ainda a criação de depósitos definitivos, nomeadamente no encosto de estéreis aos taludes da 
lavra. Estes serão utilizados na recuperação paisagística e em concomitância com a lavra, de forma a 
permitir uma rápida reabilitação da área da pedreira e o melhoramento do seu enquadramento 
ambiental. O encosto de estéreis aos taludes permite ainda a suavização dos mesmos e a estabilização 
de blocos individualizados, pelo que os impactes induzidos na modelação dos taludes serão positivos, 
permanentes mas pouco significativos. 

• Instabilidade e subsidência do maciço 

Ao nível da geotecnia, os impactes expectáveis refletem-se na integridade estrutural do maciço rochoso, 
com implicações diretas na segurança de pessoas, animais e bens. De facto, a alteração de relevo 
resultante das atividades extrativas irá definir ângulos de talude com inclinações superiores às do relevo 
natural. Conforme preconizado na metodologia de desmonte da pedreira Casal Farto n.º 3, as bancadas 
possuirão ângulos de talude verticais, o que condicionará as condições de estabilidade do maciço 
rochoso a explorar. Os fenómenos de carsificação, aliados à estratificação e fracturação do maciço, são 
os fatores que mais irão pesar nas condições de segurança a observar na pedreira. 

Assim, o estudo da presença de fatores que motivem o escorregamento ou tombamento de blocos 
(e.g. estratificação e fracturação) e fenómenos de aluimento (e.g. presença de grandes cavidades 
cársicas preenchidas com terra rossa), são de extrema importância para a garantia da estabilidade das 
escavações. Apesar de a probabilidade de ocorrência destes fenómenos ser praticamente nula1, função 
da metodologia de lavra prevista no Plano de Pedreira, a sua ocorrência traduz-se num impacte direto e 
negativo. A sua magnitude será função das consequências que daí advierem, sempre condicionada ao 
envolvimento de pessoas, bens e/ou animais. 

Estes impactes serão, ainda, temporários, uma vez que as operações de recuperação paisagística 
preveem o enchimento parcial da corta, levando à estabilização dos blocos individualizados. 

1.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Os principais impactes do projeto de ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 nos recursos hídricos 
superficiais (apenas aspectos quantitativos) relacionar-se-ão com a eventual afectação do regime de 
escoamento. 

Conforme análise efetuada na caracterização da situação de referência, a área de Projeto interfere com 
uma linha de água cartografada à escala 1:25 000, a qual segundo informações prestadas no local, 
raramente exibe caudal uma vez que no seu leito (a montante) existem algares que transferem a água 
para as redes de fracturação/carsificação subterrânea. 

A afectação é direta num troço de aproximadamente 450 metros (Figura IV.1). Encontra-se contudo 
prevista a instalação de sistemas de drenagem, através de valetas a construir no perímetro da área de 
escavação que reencaminham as águas para a linha de água natural, com exceção das águas pluviais 
que caem no interior da corta (infiltrando-se no substrato calcário) assim como, a construção de uma 
vala de drenagem (alvo de estudo hidrológico/hidráulico) para encaminhamento das águas provenientes 
de Sul.  

                                                                        
1 A ocorrência destes fenómenos estará ligada a pequenas massas de terras ou a pequenos blocos 
individualizados pela lavra. 
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Na área de intervenção não é utilizada água de origem superficial e, de igual modo, não foram 
identificadas utilizações significativas de água superficial nos 5 km imediatamente a jusante da área de 
Projeto. 

Os acessos serão feitos por caminhos já existentes, não se prevendo impactes associados às 
acessibilidades. 

Pelo exposto, consideram-se os impactes nos recursos hídricos superficiais da região associados ao 
presente Projeto como: negativos, certos, diretos, de âmbito local, temporários e de magnitude 
reduzida. Consideram-se ainda estes impactes como pouco significativos, atendendo à ausência de 
caudal do ribeiro das Matas. 

 

Figura IV.1- Afectações da rede hidrográfica associadas à implementação do Projeto. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3  
 

 
IV.8 AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E.152832.03.02.aa

 

1.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Os eventuais impactes nos recursos hídricos subterrâneos, no que respeita aos aspectos quantitativos, 
foram avaliados relativamente aos seguintes parâmetros 

a) Escavações e rebaixamento do nível freático – O nível freático regional na área de 
implementação do projeto situar-se-á, de acordo com os valores apresentados na descrição da 
situação de referência, no máximo à cota 150, substancialmente abaixo da cota prevista para o 
piso base de exploração, que se situará na cota 210 Deste modo, não é expectável a 
intersecção do nível freático pela escavação, não se prevendo de igual modo quaisquer 
alterações significativas no regime de fluxo (gradientes e sentidos de fluxo) das águas 
subterrâneas; 

b) Alteração da taxa de infiltração – A remoção do solo de cobertura na fase preparatória da 
exploração irá contribuir para o aumento da taxa de infiltração na zona de escavação, o que 
constituirá um impacte positivo, muito pouco significativo, e parcialmente reversível após o 
aterro final das áreas exploradas (recuperação paisagística). Por outro lado, nas áreas de 
deposição desse mesmo solo (pargas), poderá ocorrer uma ligeira redução da taxa de 
infiltração, induzindo assim um impacte negativo, ainda que também muito pouco significativo. 
A impermeabilização provocada pelas instalações de apoio à pedreira é negligenciável. 
Salienta-se que a magnitude destes impactes é extremamente diminuta atendendo à reduzida 
dimensão da área afectada à escala do aquífero (≈0,005%). Em suma, o balanço hídrico final, 
após a conclusão de todas as atividades de projeto (Plano de lavra e PARP), nomeadamente 
as de recuperação paisagística, deverá ser semelhante ao da situação natural do terreno pelo 
que não é de esperar diminuição das taxas de recarga; 

c) Caudais extraídos (Fase de exploração) e possível influência sobre captações para 
abastecimento público – A água necessária para uso industrial (fio diamantado e rega de 
caminhos) e uso doméstico (sanitários) é adquirida a terceiros. 

d) Influência do projeto sobre captações particulares na vizinhança – Não é expectável existir 
quaisquer impactes sobre captações de água subterrânea vizinhas atendendo à profundidade 
do nível freático e, à ausência de captação própria de água subterrânea. 

Nas fases de recuperação e desativação não são esperados impactes significativos que possam 
determinar uma alteração significativa do meio e das condições hidrogeológicas, uma vez que será 
reposta pequena zona vadosa ou não saturada que protege as águas subterrâneas. A configuração 
final, pela sua geometria, fomentará ainda mais a infiltração das águas. 

Em suma, o balanço hídrico final, após a conclusão de todas as atividades de projeto (Plano de lavra e 
PARP), nomeadamente as de recuperação paisagística, deverá ser semelhante ao da situação atual do 
terreno.  

1.6. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

A água consumida na pedreira Casal Farto n.º 3, nomeadamente nas máquinas de fio diamantado, rega 
de caminhos e para as instalações sociais (sanitários) é comprada a dois fornecedores distintos. A água 
potável é adquirida engarrafada. 
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Os resíduos não mineiros gerados pela atividade de exploração (óleos de motores, transmissões e 
lubrificação, pneus usados, filtros usados e lamas de fossas sépticas) são acondicionados na pedreira 
em recipientes e locais apropriados, e devidamente impermeabilizados, até que sejam recolhidos por 
entidades credenciadas que garantirão o seu adequado tratamento e destino final.  

A drenagem das águas residuais provenientes das instalações sanitárias (esgotos domésticos) é 
efetuada para uma fossa séptica estanque, esgotada periodicamente pelos Serviços Camarários ou por 
empresa credenciada para o efeito, não constituindo, por isso, fonte de contaminação. 

O abastecimento de combustível (gasóleo) é efetuado a partir dos depósitos existentes na pedreira 
(Figura IV.2). Com o objetivo de evitar infiltrações no maciço rochoso, resultantes de derrames 
acidentais, a base dos depósitos e envolvente próxima, encontra-se impermeabilizada com laje de 
betão. 

 

Figura IV.2- Depósitos de armazenamento de combustível existentes na pedreira. 

1.6.1. Águas superficiais 

A qualidade das águas superficiais na envolvente da área de intervenção, apesar da sua ocorrência ser 
diminuta e bastante limitada no tempo, poderá ser afectada pela atividade extrativa devido a: 

• Arrastamento de sólidos (material particulado de natureza carbonatada) para a linha de água 
em função da desmatagem das áreas de implementação da pedreira; 

• Receção de águas (através de bombeamento) acumuladas na zona mais profunda da 
pedreira, em períodos de maior e persistente pluviosidade;  

• Deposição, por via húmida e seca, de partículas sólidas (poeiras) originadas nas frentes de 
desmonte assim como, pela circulação dos camiões no interior da pedreira (caso os acessos 
não tenham sido devidamente regados). 

A afectação da qualidade das águas superficiais por partículas sólidas de granulometria fina constitui 
um impacte negativo, muito pouco provável, temporário, de alcance variável e de significância reduzida. 
Em termos de origens e mecanismos de transporte poder-se-á afirmar que: 

• Dada a quantidade de poeiras produzida neste tipo de atividade, com origem quer na 
exploração do maciço rochoso, quer na circulação dos veículos de transporte de material 
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desmontado em estradas não asfaltadas, e o facto de serem facilmente transportadas e 
depositadas nas linhas de água por ação do vento e da precipitação, o impacte resultante, ao 
nível da qualidade da água, é considerado potencialmente significativo. Esta significância é 
contudo atenuada, função da geometria da corta que potencia a acumulação destes materiais 
no seu interior, nomeadamente no que respeita ao contributo da exploração do maciço 
rochoso; 

• No semestre húmido, o acarreio de material particulado das poeiras depositadas nos 
caminhos da área de Projeto, poderá ser moderadamente significativo, ainda que temporário e 
de âmbito geográfico meramente local. 

No que concerne ao eventual derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas 
máquinas e veículos afectos à exploração e transporte, o impacte ao nível da qualidade das águas 
sendo incerto, a acontecer poderá ser negativo e significativo, se não forem tomadas medidas imediatas 
para o confinamento destes derrames. Salienta-se, contudo, que o manuseamento destas substâncias 
será realizado em local devidamente impermeabilizado. 

1.6.2. Águas subterrâneas 

A vulnerabilidade das águas subterrâneas na área de Projeto e envolvente próxima resulta do 
compromisso entre a vulnerabilidade intrínseca deste tipo de formação geológica, com elevada 
permeabilidade associada à fracturação/carsificação do maciço e, a profundidade do nível freático. 
Considera-se assim, a existência de uma vulnerabilidade crescente com o avanço em profundidade da 
lavra (ainda que o nível freático regional se encontre sempre a mais de 100 m de profundidade). 

Na fase de exploração os possíveis impactes relacionam-se com: 

• Derrames acidentais de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis, da maquinaria utilizada na 
extração, no transporte no interior da pedreira e, na expedição dos materiais. Impacte pouco 
provável mas que, a acontecer, constituirá um impacte negativo e de significância 
dependente: 

− Da magnitude da libertação do material contaminante, ou seja, do da composição e volume 
envolvidos; 

− Do tempo de resposta até ao confinamento da dispersão da contaminação; 

− Da geologia local (à escala métrica), nomeadamente das características da 
fracturação/carsificação (abertura, preenchimento, penetratividade, etc.); 

• Eventuais problemas de estanquicidade da fossa séptica estanque (esgotada periodicamente 
por entidade credenciada). Impacte pouco provável mas que acontecer seria um impacte 
negativo e de significância dependente da quantidade de efluente libertado para o meio; 

• Infiltração de partículas sólidas (de granulometria micrométrica) resultantes da exploração 
e/ou das regas (caminhos e camiões) nas fraturas e/ou falhas aflorantes na área de 
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intervenção. Este impacte, é pouco provável1 e de significância variável, função da distância 
vertical do piso de exploração ao nível freático e da permeabilidade das referidas fraturas e/ou 
falhas. A presença de terra rossa nestas fraturas (situação comum) diminui a mobilidade das 
referidas partículas sólidas carbonatadas; 

Tal como referido na caracterização da situação de referência dos recursos hídricos subterrâneos, as 
captações de água subterrânea para abastecimento público mais próximas da área de Projeto 
encontram-se a mais de 5 km, pelo que não são expectáveis impactes sobre estas captações. 

Na fase de desativação, os estéreis inertes (exclusivamente endógenos) que serão aplicados na 
modelação do terreno contribuirão para o incremento da proteção dos recursos hídricos subterrâneos 
locais, ainda que a uma pequena escala, constituindo deste modo um impacte positivo, certo e pouco 
significativo. 

1.7. SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO 

1.7.1. Considerações iniciais 

O solo é um recurso natural, não renovável, cuja utilização inadequada leva à sua perda irreparável, 
sendo o seu valor económico e ambiental dificilmente calculável. No entanto, a qualidade do solo e a 
sua capacidade de uso enquanto recurso, variam substancialmente no território e é com base nesse 
parâmetro, que conjuga um conjunto de fatores físico-químicos e estruturais, que se deve fazer a opção 
de qual a melhor utilização possível do solo, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento de uma exploração superficial de massas minerais traduz-se, de um modo geral, em 
impactes ambientais temporários e localizados, permanecendo potencialmente ativos enquanto as 
reservas do recurso mineral existem e são exploradas. Desse modo, o planeamento atempado do uso e 
funções do solo insurge-se muito importante, dado que permite tomar, oportunamente, medidas que 
minimizem a degradação dos solos a afetar, salvaguardando os usos e funções adequados, consoante 
a sua capacidade produtiva. Ou seja, deverá garantir-se que os melhores solos são salvaguardados, 
através de decapagens e consequente armazenamento, em condições adequadas de conservação. 

O projeto de ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 prevê a decapagem da camada superficial de 
todos solos a afetar, com uma espessura média estimada de cerca de 0,05 m (cerca de 750 m3 de 
volume decapado), a sua preservação, o seu armazenamento em pargas e posterior utilização na sua 
totalidade, na recuperação das áreas afetadas após a finalização das atividades de lavra. 

1.7.1. Fase de exploração 

Os impactes gerados sobre o recurso solo, na fase de construção e exploração da pedreira consideram-
se negativos, ainda que pouco significativos e temporários, já que, a camada de solo preexistente nas 
áreas a intervencionar será devidamente armazenada e protegida, com vista a ser utilizada 
posteriormente na recuperação, garantido desse modo a conservação do material biológico e genético 

                                                                        
1 Em consulta efetuada ao SNIRH (http://snirh.pt) constata-se que as 24 determinações da concentração de 
Sólidos Suspensos Totais realizadas em cinco pontos de água subterrânea do Sistema Aquífero Maciço Calcário 
Estremenho devolvem valores sempre inferiores a 4,5 mg/L. 
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existente, o que permitirá por sua vez, aumentar as possibilidades de sucesso de uma rápida e eficaz 
integração paisagística da área intervencionada na envolvente. 

Acresce que o projeto prevê a implementação faseada da recuperação paisagística nas área afetas à 
escavação, a iniciar logo que estejam finalizadas as respetivas atividades de escavação em cada fase, 
avançando simultaneamente com a exploração, permitindo a compatibilização das atividades de lavra 
com as tarefas de aterro e de recuperação paisagística.  

A remoção da camada de solo e consequentemente, a degradação da sua estrutura interna, geram um 
impacte direto e negativo, mas de magnitude reduzida, uma vez que se restringe à zona a explorar, não 
se propagando às áreas confinantes. 

No que se refere à compactação do solo, induzida pelos depósitos de material e pela circulação dos 
equipamentos móveis, não são expectáveis impactes significativos, prevendo-se que existam apenas 
alterações localizadas e pontuais do grau de compactação. 

Deverá garantir-se o manuseamento adequado de produtos tóxicos, como óleos, combustíveis e 
lubrificantes, uma vez que o derramamento desse tipo de produtos induz contaminação dos solos que 
se traduzem em impactes muito significativos e negativos. A magnitude desse potencial impacte 
dependerá da propriedade e quantidade dos produtos derramados. Dessa forma, se forem cumpridas as 
medidas preconizadas no projeto, que asseguram a manutenção adequada dos equipamentos, a sua 
descarga no solo resultará unicamente de uma situação acidental, pelo que o impacte negativo 
resultante se considera incerto e pouco significativo. 

Tendo em conta que, o projeto em análise preconiza a decapagem, armazenamento, tratamento e 
posterior colocação nas áreas a recuperar dos solos recolhidos nas áreas exploradas, 
independentemente da capacidade produtiva que os solos em causa apresentam, considera-se que os 
impactes associados ao licenciamento da pedreira serão pouco significativos, uma vez que o recurso 
solo será devidamente acautelado e protegido, temporários e localizados, permanecendo 
potencialmente ativos enquanto existirem reservas do recurso mineral.  

No que concerne ao uso atual do solo, a área em estudo encontra-se ocupada predominantemente por 
vegetação arbórea, constituída por pinheiro bravo e alguns eucaliptos, e matos com pouca qualidade e 
importância em termos ecológicos e económicos, pelo que o impacte associado à conversão do seu uso 
atual será negativo, ainda que pouco significativo, temporário e localizado, uma vez que, para além de 
se tratar de uma área, no cômputo geral da envolvente, de reduzida dimensão, a reposição desse tipo 
de ocupação é plenamente viável a curto e médio prazo, podendo ser reposta no âmbito da recuperação 
paisagística na fase de pós-exploração da pedreira. 

1.7.2. Fase de desativação  

Na pós-exploração, após término de cada fase da lavra e da recuperação simultânea da área afeta à 
exploração de calcário e, posteriormente, das áreas associadas aos anexos de pedreira (após o seu 
desmantelamento), de acordo com as medidas estabelecidas no PARP para o presente projeto, são 
expectáveis, sobre o recurso solo, impactes positivos, diretos, significativos e permanentes, uma vez 
que haverá modelação da área com recurso a estéreis, cobertura com terra vegetal e recuperação do 
coberto vegetal com espécies autóctones adequadas às condições edafo-climáticas do local, permitindo 
a instalação de vegetação com mais variedade e maior qualidade do que o verificado atualmente. 

O restabelecimento de meios para a implantação e crescimento da vegetação nas áreas de intervenção 
e melhoria de condições de drenagem e infiltração da água, irá permitir a existência de novas condições 
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para que se processe a génese natural dos solos, o que trará benefícios sobre todo o ecossistema 
envolvente, significando uma renaturalização de toda a área de intervenção, configurando-se como um 
impacte positivo significativo sobre as unidades pedológicas locais.  

De facto, embora não se proponha a reposição topográfica da área de intervenção, a recuperação 
paisagística prevê o restabelecimento do uso preexistente recorrendo, para além do espalhamento da 
terra vegetal proveniente do local, à instalação de um coberto vegetal herbáceo-arbustivo (através de 
sementeiras), dando continuidade ao uso do solo silvícola da área envolvente.  

1.7.3. Conclusão 

A intensidade e a natureza de uma intervenção ao nível do solo, dependem das suas potencialidades 
intrínsecas, quanto maior for a capacidade produtiva de um determinado solo, maiores serão as 
alternativas para a sua utilização. Dessa forma, uma alteração profunda do uso, em particular quando 
essa utilização é não agrícola ou florestal, pode gerar impactes significativos, principalmente quando os 
solos com essas caraterísticas são raros ou quando a tipologia da sua ocupação assume um interesse 
ou valor particular. 

Deverá assim, ter-se sempre em consideração as medidas de minimização adequadas para o projeto no 
que diz respeito a este fator ambiental de modo a garantir a mitigação dos impactes negativos nos solos 
da área de intervenção, sobretudo no que diz respeito à sua contaminação e poluição e 
consequentemente das linhas de água e lençóis freáticos.  

Em suma, a implementação do PARP, particularmente, a decapagem e conservação da totalidade dos 
solos existentes, o aterro e modelação das áreas escavadas com materiais provenientes da própria 
exploração, a restituição da camada de terra vegetal, fertilizações orgânicas e revestimento vegetal 
dessas mesmas áreas, resultará num aumento da produtividade e capacidade de uso dos solos 
possibilitando, a médio prazo, ocupações variadas e alternativas, contribuindo desse modo, para a 
integração paisagística da área intervencionada na envolvente. 

1.8. QUALIDADE DO AR 

1.8.1. Metodologia de análise das partículas em suspensão 

As partículas em suspensão são o principal poluente atmosférico gerado nos trabalhos de exploração da 
pedreira Casal Farto n.º 3. As fontes de emissão de partículas em suspensão associadas aos trabalhos 
de exploração de calcário ornamental devem-se essencialmente aos trabalhos de desmatação e 
decapagem, de remoção dos materiais produzidos e à circulação de viaturas que os transportam. Foram 
ainda consideradas as emissões de partículas associadas à circulação de viaturas na expedição dos 
blocos e à erosão eólica das áreas desmatadas. 

A análise dos impactes associados à emissão de partículas em suspensão geradas pelos trabalhos de 
exploração de calcário será realizada através da quantificação do nível médio de concentração de 
partículas em suspensão em recetores próximos dos acessos à área de intervenção do Projeto. 
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Para tal procedeu-se à determinação das emissões associadas aos trabalhos de exploração tendo por 
base os critérios propostos pela Agência Americana para o Ambiente (EPA) em “Compilation of Air 
Pollutant Emission Fators (AP-42)” (1995) aplicando-se as metodologias previstas nos seguintes 
capítulos: 

• 11.19.2 - Crushed Stone Processing – que descreve as emissões devidas aos processos de 
beneficiação dos materiais extraídos (moagem) 

• 13.2.1 - Paved roads - onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de 
emissão de vias de acesso pavimentadas;  

• 13.2.2 - Unpaved roads - onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de 
emissão de vias de acesso não pavimentadas;  

• 13.2.5 - Industrial Wind Erosion - onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das 
taxas de emissão associadas à erosão eólica em áreas desmatadas. 

1.8.2. Central de Britagem 

A beneficiação dos materiais extraídos é realizada numa unidade de britagem instalada na pedreira. 
Este processamento envolve um conjunto de processos que constituem potenciais fontes de partículas 
em suspensão. Do conjunto de operações destacam-se o descarregamento dos materiais na torva de 
alimentação, a sua britagem propriamente dita, o transporte por correias transportadoras e a 
constituição de pilhas de armazenamento. Cada uma destas fases do processo possui fatores de 
emissão distintos. 

De um modo geral, parte significativa das partículas geradas ao longo de todo o processo de britagem 
possui um elevado diâmetro específico, pelo que se irão depositar nas proximidades da instalação. No 
entanto, as partículas de menor diâmetro poderão manter-se em suspensão por períodos de tempo mais 
ou menos alargados, podendo ser arrastadas a distâncias significativas. 

Com base nos valores apresentados no documento Compilation of Air Pollutant Emission Factors 
(AP‑42) no capítulo 11.19.2 -Crushed Stone Processing é possível determinar os fatores de emissão de 
PM10 nas unidades de britagem. Uma vez que o equipamento existente não possui qualquer sistema de 
despoeiramento, o fator de emissão característico será da ordem de 0,005 kg.t-1. Tendo em 
consideração que serão processadas 105 200 t/ano, obtém-se uma taxa de emissão de PM10 na ordem 
dos 530 Kg/ano. 

1.8.3. Tráfego em vias asfaltadas 

As emissões de partículas em suspensão ocorrem independentemente dos veículos circularem em vias 
asfaltadas ou não asfaltadas. As emissões de partículas decorrentes da circulação de viaturas em vias 
asfaltadas têm origem nos gases de exaustão dos veículos, no desgaste dos travões e dos pneus, por 
libertação a partir dos materiais transportados e por ressuspensão de materiais finos acumulados na 
superfície do pavimento. 
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De modo a determinar estas emissões poderá ser aplicada a expressão1 

( ) ( )[ ] 
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em que, 

E – Taxa de emissão de PTS, PM2,5 ou PM10 (g/vkp)1; 
K – Fator de conversão dependente do parâmetro em análise; 
S – Percentagem de finos do pavimento; 
W – Peso médio dos veículos (ton); 
C – Fator de emissão para veículos anteriores a 1980; 
P – número de dias com precipitação superior a 0,1mm. 

Aplicando a expressão anterior verifica-se que a taxa de emissão de partículas em suspensão a partir 
de vias asfaltadas pode atingir os 1,4 g/veículo por quilómetro percorrido. Tendo em consideração que o 
projeto em análise irá gerar um tráfego global de cerca de 3 veículos pesados por hora e que o acesso 
asfaltado possui cerca de 1000 m, conclui-se que anualmente, a pedreira será responsável pela 
emissão de 19,7 kg de PM10 a partir dos acessos asfaltados. 

1.8.4. Tráfego em vias não asfaltadas 

Para avaliar a magnitude dos impactes decorrentes do tráfego de veículos pesados ao longo das vias 
não pavimentadas efetuou-se a quantificação das emissões de partículas tendo por base a metodologia 
descrita no capítulo 13.2.2 - Unpaved roads. 

A taxa de emissão de uma via não pavimentada pode ser determinada aplicando a expressão 2: 
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em que, 

E – Taxa de emissão de PTS, PM2,5 ou PM10 (g/vkp)2; 
S – Percentagem de finos do pavimento; 
W – Peso médio dos veículos (ton); 
M – Humidade no pavimento (%). 

As constantes k, a, b e c, dependem do tamanho específico da partícula e assumem os valores 
descritos no Quadro IV.2. 

  

                                                                        
1 g/vkp – gramas por veículo por quilómetro percorrido. 
2 Idem. 
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Quadro IV.2 – Valores assumidos pelas constantes a aplicar na equação 2. 

CONSTANTE PM10 

k (g/vkp) 2,6 

A 0,8 

B 0,4 

C 0,3 

 

Para um cálculo mais realista, deverá ser incluído na equação 2 um fator que considere o número médio 
anual de dias sem precipitação. Assim, obtém-se a equação 3: 
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em que:  
P – Número médio anual de dias com precipitação superior a 0,1mm; assumindo as constantes K, a, b e c os 
valores descritos anteriormente. 

Para o caso em estudo foram realizadas duas simulações, com o objetivo de determinar as emissões de 
PM10 nas situações de piso seco (sem controlo das emissões) e de piso húmido (com controlo das 
emissões), tendo-se obtido os resultados que se apresentam no quadro seguinte. 

Quadro IV.3 – Fatores de emissão de partículas (PM10) em acessos não asfaltadas. 

TIPO DE 

POLUENTE 

FATOR DE EMISSÃO [g/vkp] 

SEM CONTROLO DAS 

EMISSÕES 
COM CONTROLO DAS 

EMISSÕES 

PM10 1012 272 

1.8.5. Áreas desmatadas 

As emissões de partículas em suspensão podem ser geradas pela erosão a partir de pilhas de 
armazenamento e das áreas desmatadas. Estas fontes são normalmente descritas como superfícies 
não homogéneas que contêm elementos não erodíveis (partículas com diâmetro superior a 1 cm). 

A metodologia prevista no Capítulo 13.2.5 do documento “Compilation of Air Pollutant Emission Fators 
(AP-42)” (1995) foi desenvolvida para emissões em parques de carvão associados a instalações de 
combustão, no entanto, decidiu-se adaptar esta metodologia à estimativa das emissões de partículas 
em áreas desmatadas de pedreiras. 
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Os fatores de emissão de partículas associadas à erosão pelo vento em áreas desmatadas podem ser 
estimados através da seguinte equação: 

∑
=

=
N

i

PikE
1

 

em que: 

E = Fator de emissão de PM10 (g/m2 por ano) 

k = fator de conversão (sem unidades) – 0,5 para as PM10 

N = número de dias em que ocorrem alterações nas condições do solo (nº) 

Pi = Erosão potencial associada à ocorrência de rajadas de vento (g/m2) 

A erosão potencial é determinada através da equação seguinte: 

( ) ( )tt UUUUP −×+−×= 2858 2  

em que: 

U = velocidade máxima do vento no período de análise (m/s) (um ano)1 

Ut = velocidade mínima necessária para a ocorrência de fenómenos de erosão (m/s) 

A área máxima desmatada na pedreira “Casal Farto n.º 3” será de cerca de 91.500 m2 estando exposta 
durante os 365 dias do ano. Na ausência de dados de campo relativos à velocidade mínima necessária 
para a ocorrência de fenómenos de erosão, pode utilizar-se o valor de 0,55 m/s constante da tabela 
13.2.5-2 (Material – Ground Coal (surrounding coal pile)). De acordo com os dados das normais 
climatológicas da estação de Alcobaça o valor mais elevado da velocidade média do vento é de 
20,3 km/h, ou seja, 5,6 m/s. 

Assim, 

P = 58x(U-Ut)2+25x(U-Ut) 
P = 58x(5,6-0,55)2+25x(5,6-0,55) 

P = 58x25,5+25x5,05 
P = 1479+126,25 
P = 1605,25 g/m2 

Logo, 

E = 0,5 x 1605,25 
E = 802,6 g/m2 

                                                                        
1 Destaca-se que os dados das normais climatológicas reportam-se apenas a valores médios. Assim, optou-se por 
utilizar o valor médio mais elevado que corresponde ao mês de Julho para o quadrante N. 
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1.8.6. Avaliação quantitativa de impactes 

Com o objetivo de quantificar os impactes induzidos pelo projeto, foram realizadas simulações, que 
permitissem determinar a concentração de PM10 na envolvente. Para o efeito, foram simuladas as 
emissões de PM10 no interior e no exterior da área da pedreira e no acesso a utilizar. Os recetores 
considerados correspondem aos locais caracterizados na situação de referência. 

Nas simulações realizadas considerou-se o tráfego de viaturas e máquinas nas vias internas da pedreira 
Casal Farto n.º 3 associadas aos trabalhos de exploração, resultante do projeto em análise. Na 
modelação de dispersão de partículas em suspensão foram consideradas ainda as emissões de 
partículas associadas à erosão eólica das áreas desmatadas e a unidade de britagem existente na 
pedreira. 

De acordo com o projeto em análise a produção prevista será de 60 000 t/ano de calcário ornamental e 
105 200 t/ano de subproduto (agregados). Destaca-se que a modelação realizada contabiliza os níveis 
de concentração de PM10 medidos na situação de referência pelo que os resultados finais obtidos pela 
modelação correspondem aos níveis de concentração global de PM10. 

Na Figura IV.1 e na Figura IV.2 apresentam-se os mapas de dispersão de PM10 considerando os níveis 
de concentração gerados pela laboração da pedreira Casal Farto n.º 3. No Quadro IV.4 apresentam-se 
os níveis de concentração de PM10 resultantes da modelação efetuada pela aplicação do software 
AerMod View. Neste quadro são apresentados os níveis de concentração previstos para a concentração 
máxima diária (que corresponde ao nível de concentração máximo previsto), para o 36º máximo diário 
(valor que permite avaliar o cumprimento do número máximo de dias com concentrações superiores ao 
limite diário) e para a concentração média anual. 
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Figura IV.1 – Mapa de dispersão de partículas em suspensão (máximo diário). 
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Figura IV.2 – Mapa de dispersão de partículas em suspensão (36º máximo diário). 
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Quadro IV.4 – Resultados das simulações realizadas pela aplicação do modelo AerMod View. 

PONTO 
CONCENTRAÇÃO DE PM10 [µµµµg.m-3] 

MÁXIMO DIÁRIO 36º MÁXIMO DIÁRIO MÉDIA ANUAL 

A1 68 50 39 

A2 56 47 34 
 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que as operações decorrentes da laboração da 
pedreira Casal Farto n.º 3 serão responsáveis pela ocorrência de impactes negativos ao nível da 
qualidade do ar. As concentrações máximas diárias previstas para os locais recetores considerados na 
caraterização da situação de referência são superiores ao limite diário estabelecido legalmente 
(50 µg/m3), sendo que se observa um valor superior no local A1, dada a sua proximidade ao local de 
implantação da pedreira. Os valores previstos permitem concluir que pontualmente os valores do limite 
diário serão excedidos, sendo que a legislação em vigor permite um máximo de 35 excedências a esse 
valor limite. 

O modelo Aermod View permite determinar o valor do 36º máximo diário, tendo-se concluído que nos 
locais considerados, o nível de concentração desse 36º máximo diário é de 50 µg/m3 no ponto A1 e de 
49 µg/m3 no ponto A2, pelo que se conclui que o limite de 35 dias com concentrações superiores a 
50 µg/m3 não deverá ser excedido. 

O valor médio anual previsto para os dois locais considerados na modelação é inferior ao limite 
estabelecido pela legislação em vigor (40 µg/m3) pelo que se conclui pelo cumprimento dos valores 
limite. 

Conclui-se assim que a laboração da pedreira Casal Farto n.º 3 será responsável pela ocorrência de 
impactes negativos pouco significativos (concluindo-se pelo cumprimento dos valores limite 
estabelecidos pela legislação em vigor). Destaca-se que as modelações realizadas tiveram em 
consideração o controlo de emissões através da aspersão de água nos acessos internos da área de 
exploração da pedreira. Os impactes previstos serão temporários (ocorrendo maioritariamente durante o 
período de laboração da pedreira), minimizáveis e reversíveis (com o encerramento e recuperação 
paisagística da pedreira). 

1.9. AMBIENTE SONORO 

1.9.1. Metodologia de previsão 

A avaliação de impactes no ambiente sonoro foi realizada para as fases de funcionamento e de 
desativação. Para a fase de desativação procedeu-se a uma análise essencialmente qualitativa dos 
impactes uma vez que não existem dados que permitam a quantificação de todas as fontes ruidosas 
envolvidas. 

A avaliação de impactes para a fase de exploração foi realizada com recurso a software específico, 
concretamente o programa de previsão e mapeamento de ruído ambiental exterior Cadna-A, na sua 
versão V3.7. Este software encontra-se de acordo com os requisitos da Diretiva 2002/49/CE e da 
legislação portuguesa, permitindo a realização das simulações segundo um conjunto de normas 
internacionalmente reconhecidas, tendo-se recorrido às normas de cálculo propostas pela 
Recomendação da Comissão n.º 2003/613/CE de 6 de agosto, nomeadamente a norma ISO 9613-2 
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“Acoustics – Attenuation of Sound Propagation Outdoors, Part 2: General Method of Calculation” no 
caso do ruído industrial (fontes pontuais – equipamentos associados ao processo produtivo) e a norma 
NMPB-Routes-96 método nacional de cálculo francês (SETRA, CERTU, LCPC, CSTB), no caso do ruído 
de tráfego rodoviário.  

O programa foi aplicado para a simulação dos níveis de ruído gerados pelas fontes fixas e móveis. 
Como fontes móveis foram considerados os meios de transporte pelo acesso existente e já descrito 
anteriormente. De acordo com a produção anual prevista de 60 000t/ano de calcário ornamental (blocos) 
e 105 200 t/ano de subproduto (agregados), considerou-se na modelação para a avaliação de impactes 
um tráfego de veículos de transporte de 3 camiões/hora. As fontes fixas consideradas na modelação 
dizem respeito aos equipamentos associados aos trabalhos a realizar no interior da pedreira. Estas 
fontes possuem potências sonoras distintas de acordo com o indicado no Quadro IV.5. 

A potência sonora associada ao acesso utilizado é obtida a partir do número de veículos pesados e 
ligeiros que circulam nessa via, através da aplicação de uma equação específica definida pela norma 
NMPB.  

O método de cálculo utilizado para simular os níveis de ruído gerados recorre a um conjunto de dados 
de entrada nomeadamente à localização das fontes ruidosas, à topografia do terreno e ao volume de 
tráfego de veículos pesados. 

A norma ISO 9613.1/2 permite simular os níveis de ruído segundo a seguinte equação: 

LAeq, per = Ldw – Cm – Ct, per, 

em que; 

Ldw = Lw – R – A 

Sendo que: 

LAeq, per – nível sonoro contínuo equivalente, no período de referência (dB(A)); 
Cm – Correção devida às condições climatéricas (dB); 
Ct, per – Correção devida ao número de horas que a fonte considerada se encontra ativa, no 
período de referência em análise (dB); 
LdW – Nível de potência sonora 
Lw – Nível de pressão sonora (dB(A)) por oitava; 
R – Redução na fonte definida pelo utilizador, (dB(A)) por oitava (tendo-se utilizado um valor 
igual a 0); 
A – Atenuação em dB por oitava. 
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A atenuação A é determinada segundo a equação: 

A = Dc + Adiv +Aatm + Agr + Abar + Afol + Asite + Ahous 

Em que: 

Dc – Correção da directividade em dB; 
Adiv – Divergência geométrica em dB; 
Aatm – Absorção pela atmosfera em dB por oitava; 
Agr – Efeito do solo em dB por oitava; 
Abar – Efeito de barreira em dB por oitava; 
Afol – Atenuação devido à vegetação em dB por oitava; 
Asite – Atenuação devida a edifícios industriais em dB por oitava; 
Ahous – Atenuação devida a edifícios habitacionais, em dB. 

 

No caso da norma NMPB os níveis de emissão sonora são calculados através da seguinte equação: 

Lwi = [(Evl + 10*lg(Qvl)) ⊕ (Epl + 10*lg(Qpl)] + 20 + 10*lg(li) + R (j) 

em que: 

⊕ - Adição Logarítmica; 

Evl e Epl – Nível de emissão sonora de veículos ligeiros e veículos pesados, respetivamente, 
calculado de acordo com a definição do “Guide du Bruit”1; 

Qvl e Qpl – Tráfego médio horário de veículos ligeiros e de veículos pesados, respetivamente; 
Li – Comprimento, em metros, do segmento de fonte linear modelada; 
R(j) – Valor da ponderação A, de acordo com a norma EN 1793-2. 

Após a determinação do nível de potência sonora nos acessos internos e externos, a aplicação da 
metodologia descrita na norma NMPB permite determinar o decaimento nos níveis de ruído tendo em 
consideração a segmentação das fontes lineares, o efeito de absorção e de reflexão do solo, a reflexão 
em écrans verticais e a difração lateral. 

1.9.2. Resultados obtidos na modelação 

1.9.2.1.  Fase de exploração 

Os trabalhos a desenvolver na pedreira Casal Farto n.º 3 implicam a utilização de diversos 
equipamentos que serão responsáveis por fontes ruidosas, em particular o tráfego de viaturas pesadas. 
Os equipamentos associados aos trabalhos a realizar possuem potências sonoras elevadas. No Quadro 
IV.5 descrevem-se as fontes sonoras consideradas, o seu regime de laboração bem como a potência 
sonora associada a cada um dos equipamentos. 

                                                                        
1 Guide du Bruit des Transport Terrestres (Ministère des Transports France (novembro 1980). 
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Quadro IV.5 – Fontes sonoras consideradas e potência sonora associada. 

FONTE SONORA NÚMERO DE EQUIPAMENTOS REGIME DE LABORAÇÃO POTÊNCIA SONORA 

Pá carregadora frontal 3 8 horas/dia 100 dB 

Escavadora giratória 3 8 horas/dia 90 dB 

Dumper 2 8 horas/dia 85 dB 

Perfuradora (wagon-drill) 1 8 horas/dia 97 dB 

Retroescavadora 1 8 horas/dia 100 dB 

Serrote 2 8 horas/dia 100 dB 

Fio de serrar 4 8 horas/dia 85 dB 

Torre Perfuradora 3 8 horas/dia 110 dB 

Martelo 1 8 horas/dia 110 dB 

Gerador 1 NA 85 dB 

Unidade de britagem1 1 8 horas/2xsemana 90 dB 

Compressor 2 8 horas/dia 85 dB 

 

Na modelação realizada consideraram-se apenas as fontes ruidosas associadas ao projeto em análise, 
pelo que os valores obtidos correspondem ao ruído particular da laboração do estabelecimento 
industrial. Assim, os valores obtidos serão adicionados aos valores medidos na situação de referência. 
Uma vez que a pedreira apenas labora durante o dia, apenas é calculado o ruído ambiente previsto 
neste período. Para a determinação do parâmetro global Lden são contabilizados os valores obtidos nos 
outros dois períodos nas medições realizadas. 

Para a simulação dos níveis de pressão sonora na fase de funcionamento, foram consideradas as 
condições mais desfavoráveis. Destas condições destaca-se a simulação contabilizando trabalhos em 
simultâneo em toda a área de escavação, bem como o desenvolvimento desses trabalhos à cota 
atualmente existente. Estas condicionantes permitem avaliar o ruído produzido na situação mais 
desfavorável, que se irá verificar na primeira fase de exploração proposta, uma vez que os trabalhos 
apenas serão à superfície nas fases iniciais, desenvolvendo-se posteriormente em profundidade, 
diminuindo assim os níveis de pressão sonora que se irão fazer sentir junto dos alvos sensíveis. 

Foi ainda contabilizado na modelação o tráfego de viaturas pesadas que acedem diariamente à 
pedreira, estimando-se de acordo com as reservas existentes, e a produção anual, que seja de 
3 veículos pesados por hora. 

Na Figura IV.3 é apresentado o mapa de ruído particular a gerar pela laboração da pedreira para o 
período diurno. No Quadro IV.6 procede-se à determinação do nível de ruído característico do período 
diurno (Lday), sendo que no Quadro IV.7 se procede à determinação do Lden para os diferentes pontos. 

                                                                        
1 A unidade de britagem terá uma produção pontual, para efeitos de cálculo considerou-se a laboração da unidade 
de britagem duas vezes por semana. 
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Figura IV.3 – Mapa de ruído particular da laboração do estabelecimento (período diurno). 
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Quadro IV.6 – Determinação do parâmetro Lday. 

PONTO 

PERÍODO DE REFERÊNCIA - DIURNO 

RUÍDO PARTICULAR 
(PREVISTO) RUÍDO RESIDUAL MEDIDO 

RUÍDO AMBIENTE 

PREVISTO 
LDAY 

(PREVISTO) 

R01 52,60 54,58 56,71 56,01 

R02 55,30 53,07 57,34 56,14 
 

Quadro IV.7 – Análise do critério de exposição máxima. 

PONTO 

PERÍODO DIURNO 

LDAY 

(PREVISTO) 

LEVENING 

(MEDIDO) 

LNIGHT 

(MEDIDO) 

LDEN 

(PREVISTO) 

R01 56,01 48,65 44,10 55,20 

R02 56,14 46,99 41,70 54,65 
 

Como já foi referido, a envolvente da área em estudo ainda não se encontra classificada acusticamente, 
de acordo com os critérios constantes do RGR. Nestas situações, o RGR estipula que aos recetores 
sensíveis se aplica os valores limite de Lden igual a 63 dB(A) e Lnight igual a 53 dB(A) (ponto 3 do 
Artigo 11º). 

De acordo com os quadros anteriores, o limite estabelecido para o critério de exposição máxima não é 
ultrapassado em nenhum dos pontos considerados. É possível verificar no Quadro IV.6 os valores 
obtidos na modelação, relativos ao ruído particular dos trabalhos a desenvolver. Importa referir que a 
modelação realizada apenas diz respeito ao ruído particular que será emitido pelos trabalhos na 
pedreira Casal Farto n.º 3, levando a casos em que os valores obtidos sejam inferiores aos obtidos nas 
medições realizadas na situação de referência, uma vez que no caso destas, além do ruído particular, 
tiveram o contributo das restantes fontes presentes na envolvente, e que foram descriminadas na sua 
análise no capítulo correspondente.  

O valor mais elevado foi obtido no local R01, pela proximidade do local de medição R01 à área de 
implantação da pedreira e sua ampliação, sendo que o valor obtido se encontra no limite legal 
admissível, situação que já tinha sido verificada na situação de referência. O valor obtido no local de 
medição R02 deve-se essencialmente à sua proximidade à EN357, responsável por um volume de 
tráfego significativo. Ainda assim, o valor obtido, ligeiramente inferior ao R01, encontra-se igualmente 
dentro dos limites legais estabelecidos. No entanto, importa referir que a simulação realizada teve em 
consideração as condições mais desfavoráveis. Por outro lado, é expetável que caraterísticas acústicas 
da envolvente permitam que este local venha a ser classificado como zona mista. A classificação como 
zona mista permite considerar um limite legal superior ao que é considerado no presente.  

No Quadro IV.8 procede-se à análise do critério de incomodidade para o período diurno, tendo por base 
os níveis de ruído ambiente previstos e os níveis de ruído residual medidos na situação de referência. 
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De acordo com o estabelecido no RGR o cumprimento do critério de incomodidade obriga a que a 
diferença entre o nível de ruído ambiente e o nível de ruído residual não seja superior a 6 dB(A) para o 
período em causa. 

Quadro IV.8 – Análise do critério de incomodidade. 

PONTO 

PERÍODO DIURNO 

RUÍDO AMBIENTE 
(PREVISTO) 

RUÍDO RESIDUAL 
(MEDIDO) DIFERENÇA 

R01 56,71 54,58 2,13 

R02 57,34 53,07 4,27 

 

De acordo com os resultados apresentados no quadro anterior verifica-se a ausência de incomodidade 
nos locais selecionados, que se consideram serem representativos da envolvente da área em estudo.  

O valor mais elevado obtido no local R2 deve-se essencialmente ao contributo dos níveis de pressão 
sonora associados ao tráfego de veículos pesados. Tal como no critério de exposição máximo, os 
valores obtidos são ligeiramente inferiores aos da situação de referência, ainda assim na linha dos 
obtidos.  

1.9.2.2.  Fase de desativação 

Após o desmantelamento dos equipamentos será concluída a execução do Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística da pedreira Casal Farto n.º 3 o qual prevê a conclusão da aplicação de terra 
vegetal nos taludes de escavação e a sua recuperação paisagística com aplicação de várias espécies 
vegetais. 

Pelo exposto não será expetável que as intervenções a realizar na fase de desativação venham a gerar 
impactes negativos significativos para o ambiente acústico da envolvente. 

1.9.3. Conclusões 

Na fase de exploração ocorrerão impactes negativos devido à laboração dos diferentes equipamentos 
associados ao processo produtivo, bem como ao tráfego de viaturas induzido pelo estabelecimento 
industrial. Apesar disso, os valores previstos permitem concluir que esses impactes não serão muito 
significativos, prevendo-se o cumprimento dos valores limite legislados.  

No que se refere ao critério de incomodidade verificou-se que em nenhum dos pontos será excedido o 
valor limite, não sendo expectável que o mesmo venha a sofrer alterações. 

A análise realizada permitiu ainda concluir que na fase de desativação não são expectáveis impactes 
negativos. 

1.10. FLORA E VEGETAÇÃO 

1.10.1. Considerações iniciais 

Para efeitos de avaliação da afetação da flora e da vegetação decorrente da exploração da área afeta 
ao Projeto da pedreira Casal Farto n.º 3, considerou-se como impacte todas as modificações que 
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constituam um desvio à evolução da situação atual, podendo decorrer direta ou indiretamente da 
exploração. Refira-se ainda que os impactes ambientais de qualquer intervenção humana dependem da 
sua natureza mas também da sensibilidade dos sistemas sobre os quais atua. 

Considerando que diversidade de espécies da área de estudo é interessante, observando-se inclusive 
espécies endémicas, é possível antever efeitos adversos sobre a flora e vegetação da área estudada. 
Identificadas as principais ações potenciadoras de impactes sobre as comunidades biológicas efetuou-
se a análise dos impactes através de uma abordagem de base qualitativa.  

A área de estudo alberga três habitats naturais. O habitat 5330 - matos mediterrânicos pré-desérticos é 
o mais abundante, ocorrendo também a presença de azinhais de Quercus rotundifolia (habitat 9340) e 
de carvalhais ibéricos de Quercus faginea (habitat 9240).  

1.10.2. Fase de exploração 

As principais ações decorrentes da exploração das pedreiras em geral podem-se agrupar, grosso modo, 
em: desmatação do coberto herbáceo e arbustivo; decapagem da parte superficial do solo sem 
interesse comercial; extração de pedra; movimentação de máquinas e veículos afetos à pedreira para 
carregamento, transporte e expedição de material; permanência dos trabalhadores (aumento de pressão 
antrópica); eventual acondicionamento deficiente ou derrame de produtos utilizados nas máquinas e a 
implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística.  

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da exploração na área do Projeto incluirão: 

• os impactes resultantes das atividades que promovem a destruição da mancha de vegetação 
ainda existente, como a desmatação e a decapagem necessárias em toda a área de extração.  

• os impactes resultantes da eliminação da camada fértil do solo, através de ações de 
decapagem, o aumento dos declives, o aumento da erosão e a eliminação do banco de 
sementes do solo, criam dificuldades à regeneração natural das espécies vegetais.  

• Os impactes decorrentes da emissão de poeiras e de gases provenientes da laboração das 
pedreiras, associadas essencialmente ao transporte que provocam também alterações no 
coberto vegetal, principalmente no que se localiza nas zonas envolventes às pedreiras. 

Assim, os impactes resultantes do desenvolvimento da atividade extrativa na flora, vegetação e habitats 
da área do Projeto em análise decorrentes das ações da fase de exploração são caraterizados 
seguidamente: 

• Remoção total da flora e vegetação da área a explorar: Este impacte considera-se negativo, 
direto, de magnitude reduzia, permanente, certo, local, irreversível, minimizável e pouco 
significativo; 

• Destruição ou fragmentação de habitats naturais não prioritários: Este impacte considera-se 
negativo, direto, de magnitude reduzida, permanente, certo, local, parcialmente reversível, 
minimizável e pouco significativo; 

• Alteração das taxas de infiltração nas áreas decapadas: a exposição da rocha nua altera as 
taxas de infiltração da água, sendo provável que aumente a escorrência superficial, 
relativamente à taxa de infiltração registada nas áreas não decapadas. Este impacte 
considera-se negativo, direto, de magnitude reduzida, permanente, certo, local, irreversível e 
significativo; 
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• Aumento da pressão antrópica: resultante de um aumento da utilização da área do Projeto da 
pedreira Casal Farto n.º 3 e sua envolvência por parte de trabalhadores. Este impacte 
considera-se negativo, indireto, de reduzida magnitude, temporário, certo, local, reversível, 
minimizável e pouco significativo; 

• Eventual contaminação do solo na área a explorar devido a derrame acidental de produtos 
poluentes: Este impacte considera-se negativo, indireto, de reduzida magnitude, temporário a 
permanente, incerto, local, reversível ou irreversível, minimizável e pouco significativo; 

• Antropização do coberto vegetal na área envolvente: os níveis de perturbação sobre as 
formações vegetais na envolvente poderá aumentar ligeiramente face ao que atualmente se 
observa, podendo produzir-se alguma diminuição na biodiversidade e um aumento do 
desenvolvimento de espécies ruderais. Este impacte considera-se negativo, indireto, de 
reduzida magnitude, temporário, incerto, local, reversível, minimizável e pouco significativo; 

• Emissão e deposição de poluentes atmosféricos e poeiras na vegetação circundante, 
decorrentes da combustão das máquinas e do levantamento de poeiras do solo: Este impacte 
considera-se negativo, indireto, de magnitude reduzida, temporário, certo, local, reversível e 
pouco significativo; 

• Recuperação paisagística faseada: O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) 
inclui a recuperação de áreas afetadas, com os seguintes objetivos: 

− Valorização e integração de exemplares das espécies RELAPE que foram identificadas na 
Situação de Referência; 

− Introdução de espécies pioneiras e resistentes que potenciam e evolução dos habitats; 

− Assegurar a total reposição do coberto vegetal das áreas intervencionadas. 

As atividades decorrentes da implementação do PARP incluem a modelação com os estéreis da 
exploração, o espalhamento das terras vegetais armazenadas durante as operações de decapagem e o 
revestimento vegetal com espécies autóctones de acordo com cada um dos objetivos enunciados. Este 
impacte considera-se positivo, direto, de magnitude reduzida, permanente, certo, local, reversível e 
significativo. 

1.10.3. Fase de desativação 

Durante a fase de desativação, a finalização da implementação do PARP permitirá tornar reversíveis 
alguns dos impactes referidos anteriormente. A implementação do referido PARP, que incluirá o 
desmantelamento de todo o equipamento e instalações de apoio existentes nas áreas de extração e a 
posterior recuperação de todas as áreas afetadas pelas atividades de exploração, irá promover a 
recuperação da vegetação natural, facto que será potenciado pelo elenco vegetal incluído nas medidas 
de minimização. Os impactes da fase de desativação são expostos do seguinte modo: 

• O desmantelamento de todo o equipamento e instalações de apoio existentes nas pedreiras 
não trará impactes adicionais no âmbito do presente fator ambiental; 

• A recuperação das áreas afetadas pelas atividades de extração de inertes irá constituir um 
impacte positivo, certo, permanente, reversível, direto, de magnitude moderada e significativo; 
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A avaliação da significância dos impactes positivos teve em conta a adaptação do elenco florístico do 
Plano de Recuperação para as áreas em causa e a aplicação das medidas recomendadas no presente 
EIA. 

1.11. FAUNA E BIÓTOPOS 

1.11.1. Considerações iniciais 

As ações relacionadas com este projeto poderão atuar a três níveis distintos: alteração ou destruição de 
biótopos, perturbação dos locais de reprodução, alimentação ou repouso e morte acidental direta ou 
indireta de indivíduos. 

Devido às especificidades próprias de cada grupo faunístico considerado neste estudo, os níveis de 
significância para os três tipos de impacte considerados serão diferentes entre os grupos. 

De um modo geral, apesar da diversidade de espécies observadas e esperadas para a área de estudo e 
envolvente, não é expectável que esta tenha especial interesse para a conservação de comunidades 
faunísticas com estatuto de conservação desfavorável. Esta afirmação baseia-se nos seguintes 
resultados apurados na situação de referência. 

1.11.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração prevê-se que os impactes sobre a fauna sejam divididos em dois grandes 
grupos: a perturbação e a perda direta de elementos, também designada por mortalidade. 
Relativamente aos biótopos, o que se verifica é uma substituição dos bióopos naturais existentes antes 
da exploração (floresta de produção, bosque de folhosas e matos), por novos biótopos criados pela 
exploração (aterros e escavações associadas ao projeto). 

A destruição do coberto vegetal decorrente da implementação e exploração tem como consequência 
direta a perda de biótopos para a fauna, o que leva ao afastamento de algumas espécies para áreas 
não intervencionadas. A perda de biótopos não é a única responsável pelo afugentamento das espécies. 
O impacte visual, o ruído e as poeiras resultantes das atividades associadas à extração mineira, 
provocam também, em maior ou menor escala, o afastamento de espécies faunísticas. 

Dentro desta fase serão avaliados os impactes sobre cada grupo faunístico (herpetofauna – anfíbios e 
répteis, avifauna e mamofauna). 

Herpetofauna   

O aumento da presença humana na área, decorrente das ações do projeto, poderá induzir a alguma 
perturbação adicional sobre os indivíduos de algumas espécies, particularmente de répteis. Pensa-se 
que essa perturbação irá ter um impacte local e temporário. Por outro lado, em comparação com outros 
grupos faunísticos, os répteis são relativamente pouco sensíveis a níveis moderados de perturbação. 
Deste modo, prevê-se um impacte negativo, temporário, de baixa magnitude, indireto e pouco 
significativo. 

Durante a exploração o funcionamento dos veículos de transporte afetos à atividade poderá ser 
responsável pelo atropelamento de alguns indivíduos, sobretudo em áreas de matos onde a comunidade 
de répteis será mais significativa. Não será também de excluir a possibilidade da deterioração da 
qualidade do solo, através do derramamento acidental de substâncias potencialmente tóxicas, as quais 
poderão levar direta ou indiretamente a um aumento da mortalidade. No entanto, atendendo à dimensão 
da área a ser intervencionada, prevê-se um impacte negativo, temporário, de baixa magnitude, direto e 
pouco significativo. 
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Avifauna 

A instalação de infraestruturas afetará os vários habitats naturais presentes, destacando-se as áreas de 
floresta de produção e o bosque de folhosas, que consistem nos biótopos com maior diversidade 
avifaunística e com especial relevância para a nidificação. O aumento da presença humana na área 
induzirá uma perturbação negativa sobre locais de reprodução, alimentação ou repouso de algumas 
aves. Dada a reduzida dimensão da área a afetar pela exploração o impacte sobre este grupo 
considera-se negativo, permanente, de baixa magnitude, direto e pouco significativo.  

A morte direta de aves será pouco provável, excetuando se as atividades que implicam a desmatação 
ocorrerem durante a época de reprodução. De qualquer modo, prevê-se que o projeto não terá um 
impacte mensurável por morte direta de aves. 

Mamofauna 

No que se refere à alteração ou destruição de biótopos, atendendo à reduzida dimensão de biótopos 
naturais que irá ser intervencionada, considera-se que o projeto terá um impacte negativo, permanente, 
de baixa magnitude, direto e pouco significativo para as espécies de mamíferos. 

O aumento da presença humana na área poderá induzir uma perturbação negativa adicional sobre os 
locais de reprodução, alimentação ou repouso de algumas espécies mais sensíveis. 

Para a maioria das espécies de mamíferos, já habituada à presença humana na envolvente da área de 
estudo, espera-se que o impacte seja negativo, temporário, de baixa magnitude, indireto e pouco 
significativo. 

A morte direta causada por atropelamento, consequência da movimentação de máquinas e veículos 
afetos à exploração considera-se um impacte negativo, temporário, de baixa magnitude, direto e pouco 
significativo. 

1.11.3. Fase de desativação 

Os impactes negativos decorrentes desta fase ocorrerão apenas durante o início da desativação da 
pedreira, uma vez que algumas das ações poderão continuar a provocar alguns dos impactes sentidos 
na fase de exploração como a mortalidade e o afugentamento de espécies. 

Após o terminus da implementação dos trabalhos de recuperação paisagística, verificar-se-á a 
recuperação de biótopos favoráveis à recolonização por uma comunidade faunística, o que beneficiará 
não só a área intervencionada como também a sua envolvente. A recuperação do coberto vegetal dará 
ao espaço, não somente uma nova identidade com características idênticas à sua envolvente, como 
uma melhoria da qualidade do ar, um aumento dos refúgios disponíveis e de fontes de alimento para a 
fauna. 

A recolonização do local pela fauna, resultante de uma boa implementação do PRP, constitui um 
impacte positivo, permanente, de reduzida magnitude, direto e pouco significativo. 

1.12. PAISAGEM 

1.12.1. Considerações iniciais 

No âmbito do presente estudo, pretende-se identificar as principais alterações paisagísticas resultantes 
da implementação do projeto para as fases de construção, exploração e desativação, avaliar os 
impactes negativos resultantes dessas alterações para que, sempre que possível, sejam propostas as 
medidas de minimização adequadas, a integrar no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
(PARP). 
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Por impacte ambiental, entende-se o efeito que uma determinada ação humana, efetuada diretamente 
ou indiretamente sobre o meio, produz nas suas componentes ambientais, nomeadamente, o clima, a 
geologia, a morfologia de território, águas, solos, vegetação e fauna. O qual, pode ter efeito sobre um, 
vários ou todos os componentes, podendo provocar alterações nas suas caraterísticas originais. 

Da introdução de novos elementos num determinado espaço podem resultar não só, impactes 
negativos, mas também, impactes positivos. Os positivos representam uma melhoria nas qualidades 
intrínsecas dos componentes do meio físico, enquanto, os negativos supõem a degradação das 
qualidades naturais do meio, contribuindo para o seu desequilibro ambiental. Esses impactes poderão 
ser pouco significativos, significativos, muito significativos ou, mesmo, não significativos (neutro), 
consoante a gravidade ou magnitude da situação a eles inerentes. Dessa forma, procedeu-se à 
identificação e avaliação dos impactes que, na situação do projeto de industria extrativa em análise, se 
efetuam para a suas fases de construção/exploração e de desativação/pós-exploração. 

Nesse âmbito, pretende-se identificar as principais alterações paisagísticas resultantes da 
implementação do Plano de Pedreira proposto, avaliar os impactes visuais negativos resultantes dessas 
alterações, para que, sempre que possível, sejam propostas as adequadas medidas de minimização, a 
integrar no respetivo PARP. 

De um modo geral, a atividade extrativa origina impactes visuais potencialmente negativos que se 
encontram associados a: 

• Desmatação do coberto vegetal existente; 

• Decapagem da “terra viva” de cobertura; 

• Alteração da topografia original, resultado das escavações e da criação de depósitos de 
materiais; 

A desertificação das áreas intervencionadas e as alterações morfológicas geradas constituirão impactes 
visuais tanto mais significativos quanto maior for a sensibilidade visual das áreas onde ocorram e 
quanto maior o período de vida útil da atividade extrativa. 

Deve salientar-se que o projeto da pedreira Casal Farto n.º 3 pressupõe a recuperação paisagística 
faseada das áreas exploradas, à medida que as cotas finais da lavra vão sendo atingidas, devendo ser 
reposta uma paisagem produtiva e sustentável no mais curto espaço de tempo possível, de acordo com 
o previsto no PARP. 

Para a pedreira em estudo, de acordo com o que se constatou na caraterização da situação de 
referência, a reduzida sensibilidade visual das áreas a afetar terá como consequência um potencial 
amortecimento do significado dos seus impactes visuais. 

As alterações paisagísticas, provocadas na sequência da exploração da pedreira, devem ser abordadas 
a três níveis: 

a. análise da visibilidade da pedreira; 

b. análise dos recursos paisagísticos afetados pela exploração da pedreira; 

c. análise visual dos locais mais críticos, em função das caraterísticas de ocupação do solo existente 
na envolvente. 

Da análise efetuada, destaca-se que toda a área de implantação da pedreira se enquadra em zonas de 
qualidade paisagística média a reduzida. Dadas as caraterísticas de ocupação do solo, onde 
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predominam explorações de rocha ornamental alternadas com áreas florestais e as condições de 
visibilidade do local, considerou-se que a área em estudo apresenta uma sensibilidade paisagística e 
visual reduzida. 

Deve salientar-se que o projeto pressupõe a recuperação paisagística faseada das áreas exploradas, à 
medida que as cotas finais da lavra vão sendo atingidas. Esse procedimento será essencial para que a 
área afetada pela exploração se restrinja ao estritamente necessário para o desenvolvimento da sua 
atividade de forma eficiente, de modo a que, seja o menos percetível possível aos recetores sensíveis, 
presentes nas suas imediações. Na fase de pós-exploração a topografia será regularizada, com o 
objetivo de criar uma paisagem produtiva e sustentável no mais curto espaço de tempo possível.  

1.12.2. Visibilidade da pedreira 

Durante a fase de exploração, os impactes paisagísticos centram-se nas caraterísticas visuais da 
paisagem local, afetada pela perda de elementos paisagísticos significativos e pela criação de novos 
elementos de diferente valor. 

Assim, o uso florestal pré-existente será substituído pela lavra da pedreira e pela maquinaria em 
movimento, cujo significado paisagístico depende, em grande parte, do seu grau de extrusividade e das 
suas caraterísticas tipológicas, morfológicas e de cor, contribuindo para a “criação” de uma nova 
paisagem, desenquadrada da envolvente. 

A metodologia de análise da extensão da influência da pedreira na paisagem baseou-se na definição da 
bacia visual potencial da área de escavação. O cálculo automático desta bacia visual teve por base a 
informação digitalizada a partir das cartas militares abrangidas pela área em estudo, à escala 1/25 000 
(Figura IV.5). 

A análise realizada não considerou a existência de elementos na paisagem que possam “camuflar” a 
presença da pedreira, tais como vegetação arbórea bem desenvolvida, no entanto esta metodologia 
permite aferir a extensão dos impactes visuais. Assim, quanto maior, mais irregular e recortada for a 
área delimitada, maior é o impacte visual da infraestrutura analisada, já que existe uma maior variação 
na direção dos raios visuais e, consequentemente, a sua presença é mais notória1. 

Podem-se considerar três limiares de visibilidade, em função dos quais é avaliado o significado dos 
impactes expectáveis:  

• a zona próxima, até 750 m de distância, na qual a pedreira é visível nitidamente e com 
pormenor; 

• a zona intermédia, com intervalo entre 750 m e 1 500 m, onde, apesar de se ver nitidamente 
a pedreira, os seus pormenores se esbatem, impondo-se na paisagem, pelo conjunto dos 
elementos que a constituem; 

• a zona longínqua, ou cénica, com um limiar de visibilidade superior a 1 500 m, em que a 
pedreira e as suas infraestruturas de apoio se destacam na paisagem, englobados no cenário, 
isto é, como massas que se impõem cada vez menos, à medida que o observador se afasta. 

                                                                        

1 Clark et al. 1981; Escribano et al. 1989; MOPU 1984 e 1989 
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Dependendo das condições de visibilidade, condicionadas pelo clima local, (existência de 
neblinas e nevoeiros) a sua presença será, ou não, muito notória.

Do cruzamento das áreas visíveis com o zonamento dos limiares de visibilidade e a presença de 
povoações ou vias de comunicação de hierarquia superior, resulta a avaliação dos impactes visuais 
associados ao projeto da área a licenciar. 

Essa avaliação foi efetuada de uma forma ex
disponibilizadas pelo Instituto Geográfico Português
estudo, fotografias aéreas de baixa resolução
aferir a presença de elementos que atuem como fator de atenuação ou absorção visual.

Em função dos critérios acima mencionados, considera
significativo uma vez que a sua bacia visual afeta na sua área próxima a povoação de 
parte do percurso da N357, bem como o núcleo urbano 
da área a licenciar, desenvolvendo
zona longínqua.  

Ainda assim, as visitas de campo efetuadas ao local permitiram constatar que o atual acesso visual, 
tendo em consideração a ocupação do solo com
algumas manchas florestais que serão
contribuindo para diminuir o significado dos impactes visuais expectáveis.
constituídas, nas zonas com maior visibilidade, cordões de terras semeados recentemente onde, 
atualmente, a vegetação se desenvolve de modo a cobrir
o impacte visual originado pelo talude em terra (

                                                                        
1 www.igeo.pt - COS’2007 
2 GoogleEarth 
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Dependendo das condições de visibilidade, condicionadas pelo clima local, (existência de 
neblinas e nevoeiros) a sua presença será, ou não, muito notória. 

visíveis com o zonamento dos limiares de visibilidade e a presença de 
povoações ou vias de comunicação de hierarquia superior, resulta a avaliação dos impactes visuais 
associados ao projeto da área a licenciar.  

Essa avaliação foi efetuada de uma forma expedita e teve por base Cartas de Ocupação do Solo 
disponibilizadas pelo Instituto Geográfico Português1, o Uso Atual do Solo elaboradas no âmbito deste 

fias aéreas de baixa resolução2, complementada com visitas de campo com o fim de 
presença de elementos que atuem como fator de atenuação ou absorção visual.

Em função dos critérios acima mencionados, considera-se que o impacte visual da pedreira será 
significativo uma vez que a sua bacia visual afeta na sua área próxima a povoação de 
parte do percurso da N357, bem como o núcleo urbano de Maxieira, embora se encontre mais afastado 
da área a licenciar, desenvolvendo-se na área intermédia do limiar de visibilidade continuando para a 

e campo efetuadas ao local permitiram constatar que o atual acesso visual, 
tendo em consideração a ocupação do solo com vegetação de porte arbóreo e arbustivo (matos e 

lgumas manchas florestais que serão mantidas) na envolvente atenua a visibilidade da 
para diminuir o significado dos impactes visuais expectáveis. Para além disso, foram 

constituídas, nas zonas com maior visibilidade, cordões de terras semeados recentemente onde, 
atualmente, a vegetação se desenvolve de modo a cobrir a totalidade dos mesmos, com vista a reduzir 
o impacte visual originado pelo talude em terra (Figura IV.4). 
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Figura IV.4 – Limite norte da pedreira “fechado” com taludes cobertos com vegetação 
herbáceo-arbustiva.  

 
Figura IV.5  – Bacia visual potencial da pedreira. 
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Em relação à composição da área em estudo, as alterações sentir-se-ão pela ampliação de uma área de 
indústria extrativa, resultando na transformação de um espaço rústico, ocupado por matos rasteiros, 
algumas manchas arbóreas de pinhal, numa área de extração de calcário. Em termos de funcionamento, 
haverá alterações na drenagem natural dos terrenos intervencionados e na capacidade de criação e 
auto-regeneração dos solos presentes.  

O planeamento e metodologia apresentada no plano de lavra, aliado às atividades de recuperação 
paisagística, conduzirão a uma redução na magnitude e significância dos impactes na paisagem. De 
facto, o estabelecimento dessas medidas serão essenciais para uma melhor integração da pedreira na 
paisagem local. Nesse sentido, é recomendada a realização de um programa de monitorização que 
acompanhe periodicamente o cumprimento dessas atividades no terreno de modo a que o desvio seja o 
mínimo possível. 

1.12.3. Impactes paisagísticos 

1.12.3.1.  Impactes na fase de exploração 

A grande maioria dos impactes paisagísticos terá origem durante a fase de construção e exploração da 
pedreira, considerando-se, por isso, que esses serão significativos mas, na sua maioria, temporários. 
De facto, as maiores perturbações ocorrerão durante a instalação e lavra da pedreira considerando-se 
que, a generalidade dos impactes ambientais associados à sua presença, serão eliminados com a 
conclusão da implementação do PARP, após o encerramento da atividade extrativa. 

Ao nível da paisagem, os impactes previstos dizem respeito a alterações na composição, funcionamento 
e carácter da área de intervenção. 

Em relação à composição, as alterações sentir-se-ão pela transformação de uma área florestal, numa 
área de indústria extrativa, resultado da ampliação da pedreira “Casal Farto”  

Em termos de funcionamento, durante a fase de exploração, haverá alterações na drenagem natural dos 
terrenos intervencionados e na capacidade de criação e auto-regeneração dos solos presentes.  

No que diz respeito ao carácter, prevêem-se algumas alterações morfológicas no local. De facto, essa 
área apresenta um cariz rural que se perderá com a laboração da pedreira. Essa alteração é atenuada 
pelo facto de se tratar de uma ampliação de um uso já existente e pelo facto de na envolvente existirem 
mais explorações, quase todas em laboração, verificando-se na realidade, o aumento das perturbações 
previstas, à medida que a lavra for avançando que, no entanto, serão minimizadas à medida que a 
recuperação paisagística for sendo implementada, o que por si só, cumprindo-se a legislação e os 
planos em vigor para área em questão, se poderá traduzir numa oportunidade para um melhor 
ordenamento e organização da área intervencionada com vista à sua melhor integração na paisagem 
envolvente. 
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A fase de construção e exploração corresponde, acima de tudo, a etapas de desorganização espacial e 
funcional do território, em que os impactes irão incidir não só na área da pedreira, em particular nos 
locais onde se vão realizar os desmontes mais importantes, mas também sobre toda a envolvente. 
Assim, os impactes temporários previstos para a fase de exploração são os seguintes: 

• Perturbação da visibilidade junto dos locais onde se efetuam os desmontes e manobras de 
máquinas, incluindo os acessos, pelo aumento do nível de poeiras no ar; 

• Deposição de poeiras no coberto vegetal envolvente (mais grave nos meses de menor 
precipitação, correspondente ao período estival); 

• Existência de elementos “estranhos” no ambiente tradicional local, nomeadamente maquinaria 
pesada. 

Os principais impactes permanentes previsíveis nesta fase são: 

• Alteração da morfologia do território; 

• Desmatação do coberto vegetal existente; 

• Decapagem da camada superficial de terra viva. 

De destacar que a globalidade dos impactes negativos potenciais serão minimizados através da 
execução das medidas previstas no PARP. De facto, o avanço da recuperação paisagística permitirá 
atenuar, de uma forma eficaz, a generalidade dos impactes paisagísticos e visuais esperados. Assim, a 
solução de recuperação paisagística preconizada no PARP visa atenuar os impactes através da 
modelação do terreno à custa dos estéreis da exploração, reposição das terras de cobertura e 
restabelecimento de um coberto vegetal autóctone e/ou tradicional, perfeitamente adaptado às 
condições edafo-climáticas locais. 

1.12.3.2.  Impactes na fase de desativação 

A fase de pós-exploração da pedreira corresponde ao seu encerramento e à conclusão da recuperação 
paisagística da área, conduzida de uma forma faseada, de acordo com o PARP. Assim, e tendo em 
conta que, nessa fase, se procurará regularizar a morfologia, restituir e melhorar o elenco florístico 
pré-existente na área da pedreira, enquadrando-a na paisagem vizinha, cessando igualmente a 
atividade e, desse modo, as perturbações sobre o ar, a água e o solo, considera-se que essa fase 
apenas trará impactes ambientais positivos. 

Com a completa implementação do PARP será efetuada a modelação final da área da pedreira com os 
estéreis resultantes da exploração e implantada vegetação caraterística da região, e 
consequentemente, adaptada às condições edafo-climáticas locais. Essas medidas configuram um 
impacte positivo significativo, uma vez que, será reposta uma paisagem equilibrada e produtiva, 
coerente e integrada com a paisagem tradicional da região. 
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1.12.4. Conclusão 

A reduzida sensibilidade visual e paisagística da área a intervencionar, contribui para que se 
considerem como pouco significativos os impactes negativos associados à exploração da pedreira. As 
afetações esperadas não colocam em causa a prossecução da sua atividade, no entanto, é imperativa a 
necessidade de respeitar todas as medidas incluídas no Plano de Pedreira, com especial relevo para o 
PARP. 

Desde que a recuperação se desenvolva de forma faseada, em articulação com a lavra e que sejam 
tomadas todas as medidas que se encontram definidas e integradas no PARP, os potenciais impactes 
poderão ser progressivamente minimizados até se obter, após o encerramento da pedreira, uma área 
potencialmente produtiva e sustentável. 

1.13. SOCIOECONOMIA 

1.13.1. Considerações iniciais 

Os impactes no sistema socioeconómico, associados a uma dada atividade ou projeto, revestem-se de 
duas características que os distinguem, no geral, das restantes categorias de impactes: a sua 
considerável incerteza e a sua extensão temporal de influência. 

Relativamente à incerteza, ela decorre em boa parte do crescente fenómeno de globalização dos 
mercados e liberalização das economias, bem como de aspetos associados à resposta social e 
institucional a essas realidades. No que se refere ao emprego, esses aspetos traduzem-se, a nível 
europeu, em modelos mais baseados na flexibilidade e na mobilidade dos recursos humanos do que na 
especialização e localização desses recursos. As respostas dos agentes locais de desenvolvimento são 
portanto hoje em dia cada vez mais horizontais dependendo, por um lado, dos recursos e forças 
endógenas de cada espaço, mas por outro, também de fatores exógenos.  

A atividade extrativa representa, do ponto de vista da socioeconómica, um fator de desenvolvimento 
importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas indústrias que 
alimenta a jusante, sendo, neste domínio, um pólo de dinamização económica, gerador de emprego 
direto e indireto e polarizador de diversidade das atividades económicas locais e regionais. Neste 
sentido, os impactes resultantes desta atividade são evidentemente positivos. 

Os eventuais impactes negativos prendem-se, sobretudo, com problemas de carácter ambiental, 
tratados com maior profundidade nos fatores ambientais de Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar e 
Paisagem. Porém, não deixam de ser importantes do ponto de vista socioeconómico se influírem de 
forma negativa na qualidade de vida das populações. 

1.13.2. Fase de Exploração 

Os impactes expectáveis com a concretização do projeto em apreço são analisados em 3 domínios 
distintos: qualidade de vida das populações locais, tráfego e acessibilidades e atividades económicas e 
emprego.  

No Quadro IV.9 estão sistematizadas as ações de projeto e respetivos impactes associados. 
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Quadro IV.9 - Identificação das Ações do Projeto e Impactes Socioeconómicos Associados 

AÇÕES IMPACTES SOCIOECONÓMICOS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Desmatação e decapagem 
- Desmatação dos terrenos virgens e 
remoção das terras que cobrem o recurso 
mineral para pargas, com auxílio de 
escavadora giratória, de pás carregadoras e 
de dumpers. 

Emprego para operadores de 
escavadoras giratórias, de pás 

carregadoras e dumpers 
Poeiras e ruído 

Desmonte, esquartejamento e 
esquadriamento 
- Corte do calcário ornamental em talhadas, 
com recurso a máquinas de fio diamantado. 
- Corte da talhada de calcário ornamental em 
blocos de dimensões transportáveis com 
recurso a máquina de fio diamantado. 
- Transformação primária dos blocos 
irregulares em paralelepípedos de faces 
mais ou menos regulares com recurso às 
máquinas de fio diamantado. 

Emprego para operadores de 
máquinas de fio diamantado, 

de pás carregadoras e de 
dumpers 

Poeiras e ruído 

Remoção e expedição 
- Encaminhamento dos blocos para o parque 
de blocos e dos estéreis para para a 
recuperação paisagística. 
- Expedição dos blocos em camiões. 

Emprego para operadores de 
camiões e de manutenção de 

maquinaria e equipamento 

Poeiras, ruído, e aumento 
de tráfego de pesados  

 

1.13.2.1.  Qualidade de vida das populações 

As ações de projeto que serão desenvolvidas na fase de exploração serão responsáveis pela emissão 
de poeiras, pela produção de ruído e por dificuldades de tráfego de pesados, que será 
de 3 veículos/hora. Contudo, a pedreira Casal Farto n.º 3 a ampliar integra-se numa zona já 
intervencionada pela exploração de calcários, o núcleo de pedreiras de Casal Farto. Os aglomerados 
populacionais mais próximos da pedreira em análise são Casal Farto (aproximadamente a 400 m a 
Oeste), Maxieira e Bairro (aproximadamente 1300 m para Oeste e Este, respetivamente). 

Os impactes negativos resultantes da exploração da pedreira sobre a qualidade de vida das populações 
apresentam-se reduzidos e confinados às habitações mais próximas, não tendo sido identificados outros 
receptores sensíveis na envolvente. 

Relativamente ao transporte das matérias-primas extraídas, é expectável um movimento horário de 
3 camiões de 25 toneladas. Apesar de não existirem contagens de tráfego disponíveis para a EM 357, 
esta via regista atualmente movimento de veículos pesados associados, nomeadamente, às várias 
pedreiras em atividade na freguesia de Fátima. De referir que também não são conhecidos receptores 
sensíveis (e.g. escolas, lares e centros de dia, centros de saúde) ao longo das vias locais utilizadas 
pelos veículos pesados afectos à pedreira que possam vir a ser afetados pelos impactes daí resultantes. 
Por tudo isto, o ruído gerado e as poeiras emitidas pela circulação de camiões afectos à pedreira em 
análise constituirão impactes negativos pouco significativos em termos gerais, podendo assumir uma 
maior magnitude e significado no atravessamento dos aglomerados populacionais.  
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1.13.2.2.  Tráfego e acessibilidades 

Tal como foi referido, acesso à pedreira em apreço EM 357 que liga Fátima à povoação de Bairro. Cerca 
do quilómetro 14,5 toma-se a direção Oeste, para a povoação de Casal Farto, pela EM 560. Após 
percorrer 200 m nesta estrada Municipal encontra-se a pedreira Casal Farto n.º 3. 

A rede viária local, com particular destaque para a EM 357, caracteriza-se por apresentar traçado pouco 
sinuoso, perfil transversal de cerca de 5 m e pavimentos em razoável estado de conservação  

Como já salientado, regista-se atualmente algum tráfego de veículos pesados associado às várias 
pedreiras em exploração na freguesia de Fátima, pelo que o tráfego induzido pela pedreira não terá 
repercussões significativas na circulação viária e na ocorrência de situações de congestionamento com 
consequentes incómodos para os transeuntes e/ou perigosidade rodoviária. A partir da via atrás 
mencionada os camiões percorrerão estradas nacionais e/ou autoestradas para transportarem os 
produtos para os clientes. 

De referir ainda que a entrada e saída de veículos afectos à exploração da pedreira no entroncamento 
entre a EM 357 e o acesso que liga diretamente à pedreira, poderá causar eventuais situações de 
conflitualidade com o restante tráfego, aumentando os níveis de perigosidade rodoviária neste troço. 
Considera-se que este impacte apresenta uma diminuta probabilidade de ocorrência pelo que é pouco 
significativo. 

Associada à circulação de camiões decorrentes da laboração da pedreira Casal Farto n.º 3 poderá ainda 
ocorrer, com particular relevância a nível local, a degradação do pavimento das vias. No entanto, 
importa salientar que, para a eventual degradação do pavimento concorrerá a qualidade do asfalto e a 
ausência de trabalhos de manutenção apropriados, não podendo ser relacionado de forma estrita com a 
passagem de veículos oriundos da pedreira em estudo, pelo que, a ocorrer não constituirá um impacte 
significativo, já que apresenta sobretudo um carácter local.  

Com efeito, em matéria de acessos não se prevê a afetação/obstrução de qualquer acessibilidade local 
com alguma importância social. 

1.13.2.3.  Efeitos nas atividades económicas e emprego 

Os impactes positivos associados ao licenciamento da pedreira podem ser sistematizados em torno de 
três grandes aspetos: 

• Efeitos diretos, associados ao funcionamento da pedreira, concretamente os 24 postos de 
trabalho que se vão manter, valor acrescentado criado na região, receitas em taxas e 
impostos geradas e entregues à administração pública local; 

• Efeitos indiretos sobre outros sectores de atividade que a este ramo fornecem inputs 
produtivos ou serviços de apoio: empresas que efetuam o transporte de matérias-primas, 
revendedores de combustível, empresas de reparação e conservação, concessionários de 
bares e refeitórios, empresas de segurança e limpeza, fornecedores de outros serviços de 
apoio à empresa, etc. 

• Efeitos induzidos mais genéricos sobre o tecido económico e produtivo local e regional: por 
exemplo, pelo facto de se criarem postos de trabalho que induzirão depois receitas/atividades 
através da sua distribuição, ou receitas fiscais, pelo incremento dos rendimentos, o que 
implica que haja uma maior procura, pois é maior o rendimento disponível na região. 
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O projeto da pedreira Casal Farto n.º 3 surge como consequência natural da estratégia de crescimento 
da FILSTONE. O calcário ornamental “Creme de Fátima” é um produto que apresenta grande 
versatilidade de aplicação, sendo sobretudo utilizado em revestimentos de interior, cantarias e 
esculturas, pelo que a sua exploração racional e enquadrada nos requisitos legais assume uma elevada 
importância. 

O total de reservas úteis da pedreira foi quantificado em aproximadamente 1 056 000  m3 de calcário 
ornamental, pelo que o período de vida útil da pedreira em apreço é estimado em cerca de 44 anos nos 
trabalhos de lavra, a que acresce mais dois anos para a desativação e monitorização dos trabalhos 
considerando uma produção de 24 000 m3 (60 000 t/ano) (estimativa baseada na conjuntura atual). De 
referir também que no âmbito da exploração se estima a produção de 1 948 486 m3 (4 871 215 t) de 
estéreis. Do material estéril (rejeitados) produzido na pedreira, 95% será expedido como subproduto, sendo 
que apenas 5% enquadrado no processo de recuperação paisagística, mais concretamente na modelação da 
área explorada. Assim, considera-se que o projeto da pedreira Casal Farto n.º 3 constituirá um impacte 
positivo e significativo para a criação de riqueza e de valor acrescentado direto, contribuindo igualmente 
para o equilíbrio atualmente registado na balança comercial do concelho de Ourém e do País.  

No que respeita ao emprego direto destaca-se que o licenciamento da pedreira permitirá manter 24 
postos de trabalho. Embora a taxa de desemprego no concelho de Ourém, em 2011, seja um pouco 
menos elevada do que no país, a atual crise económica veio fragilizar o tecido empresarial e afetar a 
oferta de emprego local, pelo que este impacte pode considerar-se como positivo e localmente 
significativo.  

No que respeita aos impactes indiretos sobre outras atividades, cabe referenciar a existência de uma 
gama de sectores e unidades produtivas na região passíveis de serem positivamente afetados pelo 
projeto em apreço. De facto, destacam-se os diversos fornecedores de serviços de energia e de outros 
recursos necessários ao funcionamento da pedreira (e.g. combustíveis, oficinas, serviços de 
consultoria). 

Este efeito pode ser particularmente importante nos sectores situados a jusante do sector extrativo, de 
que é exemplo a construção civil, que tem impactes consideráveis num conjunto de atividades de 
importância fulcral no país, ao nível da exportação. Apesar do sector da construção civil estar a 
atravessar atualmente uma fase de abrandamento da sua atividade, designadamente no segmento da 
produção imobiliária, tem-se assistido nos últimos anos a uma procura externa dos calcários 
ornamentais. 

Salienta-se, ainda, que as atividades de recuperação paisagística e de gestão de impactes ambientais 
consignadas no Plano de Pedreira irão gerar igualmente impactes positivos significativos, ao nível da 
criação de empregos, direta ou indiretamente, ligados à área do ambiente.  

O nível do emprego indireto suscitado, a montante e a jusante, pela atividade de exploração de rocha 
ornamental na pedreira em análise é de quantificação difícil. Com efeito, o conceito de emprego indireto 
gerado pelas diferentes atividades económicas não deve ser entendido como a criação de empregos, 
mas apenas como emprego necessário, a priori, para a produção dos bens e serviços consumidos nas 
diversas fases do ciclo de vida do produto.  

Em síntese, os impactes do projeto de licenciamento da pedreira Casal Farto n.º 3, ao nível 
socioeconómico, são na sua generalidade positivos. 
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1.13.3. Fase de desativação 

No que respeita ao local afeto à exploração desta pedreira, destaca-se que a implementação do Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), após o seu encerramento, irá promover uma 
transição para uma paisagem de olival.  

Com a implementação do PARP, designadamente com as operações de modelação final e revegetação, 
é expectável a ocorrência de impactes positivos ao nível da criação de empregos associados ao 
ambiente.  

1.14. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

1.14.1. Considerações iniciais 

No âmbito da caracterização da situação de referência da área de implantação do projeto (Capítulo 
III.1.13) foram identificadas três ocorrências na zona de enquadramento (ZE) da pedreira, a mais de 100 
m distancia desta, não se tendo identificado ocorrências na área de intervenção (AI) do Projeto. 

1.14.2. Fase de exploração 

As ocorrências 1 a 3 correspondem a património cultural de âmbito arquitetónico e etnológico, 
localizadas na ZE do Projeto, não se prevendo impactes negativos em consequência da preparação ou 
pela exploração da pedreira. 

1.14.3. Fase desativação 

Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos, que possam resultar 
da desativação do Projeto. 

No Quadro IV.10 caracterizam-se os impactes relativos às ocorrências patrimoniais identificadas na 
Situação de Referência. 
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Quadro IV.10 - Avaliação dos impactes expectáveis sobre os valores patrimoniais. 

REFERÊNCIA 

TIPOLOGIA 

TOPÓNIMO OU 

DESIGNAÇÃO 

 
Inserção no 
projeto 
 
AId = Área de 
incidência Directa 
do Projeto; 
AIi = Área de 
incidência 
Indirecta do 
Projeto; 
ZE = Zona de 
Enquadramento 
do Projeto. 

CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES 
Fase: Preparação (P), Exploração (E); Desativação (D); 
Incidência (In): indireto (I), direto (D); 
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); 
Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B); 
Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco 
significativo (P); 
Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I); 
INI: impactes não identificados.  
(? = incerteza na atribuição) 
 

 AI ZE Fase 
In Ti Ma Sg Du Pr Re IN

I 

D I - + E M B M S P T P PP P C R I  

1 a 3 
Diversos 
Diversos 

 ZE 
P                  N 
E                  N 

D                  N 

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os parâmetros indicados 
podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projeto não permitir fazer tal qualificação) 

Tipo (direto, indireto): o impacte é direto se for provocado pela construção ou exploração do projeto e indireto se for induzido por 
atividades decorrentes ou ligadas ao projeto. 

Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma ação que melhora o conhecimento ou o estado de 
conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma ocorrência, a sua 
degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial. 

Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das ações impactantes e 
da suscetibilidade das ocorrências afetadas. A magnitude é elevada se o impacte for direto e implicar uma destruição total da ocorrência. É 
média se implicar uma destruição parcial ou a afetação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação 
menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 

Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela ação impactante sobre a ocorrência patrimonial 
pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, em geral, carácter 
permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de conservação da ocorrência patrimonial 
pode considerar-se temporário. 

Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é 
determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das ações impactantes, da sua localização espacial e do grau de 
proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma parte de projeto coincide de forma 
negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial. 

1.15. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

1.15.1. Considerações iniciais 

No que respeita aos Planos de Ordenamento do Território em vigor sobre a área em estudo, destaca-se 
que não foram detetados conflitos insuperáveis entre os usos neles preconizados e a ampliação da 
pedreira Casal Farto n.º 3, procedendo-se à avaliação da sua compatibilização seguidamente. 

Efetuou-se a análise na perspetiva sectorial da proteção dos recursos florestais, consumada no Plano 
Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo, com o objetivo de garantir a prossecução das políticas 
veiculadas para esse setor, com especial destaque para a implementação da recuperação paisagística. 
A abordagem com base no Plano Diretor Municipal de Ourém alicerça as expectativas para o 
desenvolvimento local. A nível municipal foi ainda considerado o Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios. 
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1.15.2. Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O PNPOT estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, 
consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão 
territorial (nomeadamente, os PROT e os PDM) e constitui um instrumento de cooperação com os 
demais Estados-membros para a organização do território da União Europeia” (artigo 26º); e de 
“salvaguarda e valorização das áreas de interesse nacional em termos ambientais, patrimoniais e de 
desenvolvimento rural” (artigo 28º). 

O Plano de Ação do PNPOT dispõe como o primeiro objetivo estratégico a “(…) sustentabilidade dos 
recursos energéticos e geológicos”. Neste âmbito, determina-se como objetivo específico a promoção e 
o aproveitamento dos recursos geológicos numa ótica de compatibilização das vertentes ambientais, de 
ordenamento do território, económica e social. Mais concretamente, importa definir e executar uma 
política de gestão integrada dos recursos geológicos, uma vez que “os recursos geológicos são bens 
escassos, não renováveis, necessários para abastecimento das indústrias transformadora e da 
construção, sendo de realçar o seu potencial para exportações que coloca o sector extrativo numa 
posição estratégica, com reflexos diretos na economia nacional e no desenvolvimento do mercado de 
emprego. Os impactes gerados pela exploração interferem com a biodiversidade, o ambiente, a 
paisagem e a qualidade de vida das populações nas áreas envolventes, pelo que deverão ser geridos 
numa perspetiva de eficiência, no contexto dos princípios de desenvolvimento sustentável”. 

Torna-se, por isso, indispensável promover o aproveitamento dos recursos geológicos numa ótica de 
compatibilização das vertentes ambientais, de ordenamento do território, económica e social, o que é 
cumprido com o presente Projeto, pelo que impactes são positivos e significativos. 

1.15.3. Plano Regional de Ordenamento do Território de Oeste e Vale do 
Tejo 

O modelo territorial do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 
(PROT OVT) aponta para as potencialidades no domínio do desenvolvimento económico da indústria 
extrativa e as implicações negativas que esta atividade poderá ter. 

Nas normas específicas do PROT OVT são ainda traçadas diretrizes dirigidas a domínios e contextos 
territoriais concretos, entre os quais a indústria extrativa, nomeadamente: ordenar as áreas de indústria 
extrativa, garantir a sua compatibilização com outros usos, especificamente, os perímetros urbanos, as 
áreas protegidas e a vulnerabilidade do aquífero e promover a recuperação paisagística e o valor 
natural de áreas abandonadas de indústrias extrativas. 

Assim, considera-se que a execução do Projeto terá um impacte positivo e significativo no âmbito das 
recomendações e propostas de gestão do PROT OVT. 

1.15.4. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo 

Na sub-região homogénea “Alto Nabão”, onde se insere a área da pedreira Casal Farto n.º 3 
pretende-se privilegiar as funções de produção de pinheiro bravo e eucalipto. Já as espécies 
preferenciais a utilizar nesta sub-região deverão ser, entre outras, o pinheiro bravo, o pinheiro manso, o 
eucalipto, o sobreiro, o carvalho-cerquinho e a nogueira. 

O elenco de espécies preconizado no âmbito do Plano de Pedreira e, especificamente, no Plano 
Ambiental e Recuperação Paisagística vai de encontro aos objetivos dos PROF, sendo de destacar que 
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foi selecionado em função das condições edafoclimáticas do local e da sua resiliência às condições 
adversas resultantes dos trabalhos de exploração, tendo-se optado pela plantação de oliveiras. 

1.15.5. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo 

A área da pedreira Casal Farto n.º 3 abrange a massa de água subterrânea do Maciço Calcário 
Estremenho e a massa de água superficial 05TEJ0923. Ainda de acordo com Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica do Tejo (PGRHT), a indústria extrativa constitui uma pressão relativamente às 
fontes tópicas de poluição das massas de água superficiais e subterrâneas. 

Considera-se que o pedreira Casal Farto n.º 3 não constituirá uma pressão relativa as fontes de 
poluição das massas de água superficiais ou subterrâneas e sobre esta questão importa rever os 
Capítulos III 1.4, III 1.5 e III 1.6 e os Capítulos IV1.4, IV 1.5 e IV 1.6. 

É objetivo geral do PGRHT proceder ao enquadramento das atividades humanas através de uma gestão 
racional dos recursos naturais, incluindo o ordenamento da indústria extrativa com vista a promover 
simultaneamente o desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar das populações de forma 
sustentada, pelo que se considera que o Projeto ora em avaliação cumpre na íntegra o objetivo geral de 
aproveitamento racional do recurso mineral, planeamento e ordenamento. 

1.15.6. Plano Diretor Municipal de Ourém 

Relativamente à Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Ourém, a área da 
pedreira Casal Farto n.º 3 integra-se em “Espaços para Indústrias extrativas” - nas subcategorias 
“Espaço Licenciado, em Licenciamento e Reserva” e “Espaço com potencial para futura exploração”, e 
“Espaços não urbanos” - subcategoria “Espaço Agrícola”. 

Dado que os “Espaços para Indústrias extrativas são compatíveis com a indústria extrativa, 
considera-se que a implementação do projeto está de acordo com o uso do solo determinado para o 
local, o que configura um impacte positivo significativo. 

Quanto ao “Espaços não urbanos” - subcategoria “Espaço Agrícola”, não obstante não existir uma 
compatibilidade per si, a instrução do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos 
industriais de explorações de pedreiras constante no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na 
Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, para a qual se obteve a emissão de declaração de utilidade pública 
municipal permite perspetivar uma compatibilização futura, vez que a emissão de um parecer favorável 
no âmbito do processo referido determina a alteração do instrumento de gestão territorial vinculativos 
dos particulares, especificamente do Plano Diretor Municipal de Ourém. 

Destaca-se que pedreira Casal Farto n.º 3 se integra na continuidade de exploração do núcleo de 
pedreiras de Casal Farto, já instaladas no território e que, entre as ações contempladas, se encontra 
estabelecido as operações de recuperação paisagística, em cada uma das pedreiras, assim que forem 
atingidas as cotas finais de lavra. 

1.15.7. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 
Ourém 

De acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Ourém a área de 
implantação do projeto encontra-se inserida em terrenos classificados como de perigosidade alta. 
Destaca-se, no entanto, que desta classificação não resulta qualquer restrição ao Projeto da pedreira 
Casal Farto n.º 3. 
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1.15.8. Servidões e restrições de utilidade pública 

1.15.8.1.  Introdução 

A FILSTONE procedeu à instrução do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos 
industriais de explorações de pedreiras constante no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e na 
Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, uma vez que a área proposta para a ampliação solicitada não é, na 
totalidade, compatível com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 
especificamente com o Plano Diretor Municipal de Ourém, Foram ainda consideradas as servidões e 
restrições de utilidade pública de Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
e Domínio hídrico. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, estabelece o Regime de Regularização Extraordinário 
de Estabelecimentos Industriais, em que se incluem os estabelecimentos de explorações de pedreiras 
que possuam título de exploração válido e eficaz mas cuja alteração ou ampliação não seja compatível 
com os Instrumentos de Gestão Territorial vinculativos dos particulares, ou com servidões e restrições 
de utilidade pública.  

A instrução do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos industriais de explorações de 
pedreiras cuja alteração ou ampliação não seja compatível com os Instrumentos de Gestão Territorial 
obriga ainda a apresentação de Declaração de Interesse Público (DIP) emitida pela Câmara Municipal 
de Ourém, que se apresenta em anexo I. 

1.15.8.2.  Recursos hídricos - Domínio Hídrico 

Na área de ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 existe uma linha de água - local preferencial de 
escorrência e apenas em regime torrencial, não navegável nem flutuável denominado - ribeiro das 
Matas.  

De acordo com a avaliação realizada nos capítulos III 1.4 e IV 1.4, a afectação do ribeiro das Matas 
traduz-se nos recursos hídricos superficiais da região associados ao presente Projeto como: negativos, 
certos, diretos, de âmbito local, temporários e de magnitude reduzida. Consideram-se ainda estes 
impactes como pouco significativos, atendendo à ausência de caudal do ribeiro das Matas. 

Na eventualidade dessa linha preferencial de escorrência se encontrar classificada como Domínio 
Público Hídrico1 deverá ser cumprido o Decreto-Lei nº 46/94 de 22 de fevereiro, que estabelece que 
todas as construções executadas em domínio hídrico carecem de licença. No mesmo diploma 
encontra-se ainda definido como “construções” todo o tipo de obras, designadamente edificações, 
muros e vedações e aterros ou escavações. 

Como referido na introdução a FILSTONE procedeu à instrução do processo de regularização aplicável 
aos estabelecimentos industriais de explorações de pedreiras constante no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 
5 de novembro, e na Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, uma vez que a área proposta para a 
ampliação solicitada não é, na totalidade, com as servidões e restrições de utilidade pública, 
nomeadamente com o Domínio hídrico. 

                                                                        
1 Idem 
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1.15.8.3.  Recursos agrícolas - Reserva Agrícola Nacional 

Segundo a carta de RAN do PDM de Ourém na área de ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 
encontram-se solos classificados como RAN. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 199/2015, de 16 de setembro, que rege o regime jurídico da RAN estas áreas são “unidades de terra 
que apresentam elevada ou moderada aptidão para a atividade agrícola”. 

As áreas da RAN devem ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi. Todas as ações 
que diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos 
da RAN, como por exemplo: operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação 
(com exceções); Lançamento ou depósito de resíduos radioativos, resíduos sólidos urbanos, resíduos 
industriais (...); Intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente 
erosão, compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações, excesso de salinidade, 
poluição (...), são interditas 

As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando não exista 
alternativa viável fora das terras ou solos da RAN no que respeita às componentes técnica, económica, 
ambiental e cultural, devendo localizar -se nas terras e solos classificadas como de menor aptidão, e 
quando estejam em causa, entre outros, a: “prospeção geológica e hidrogeológica e exploração de 
recursos geológicos, e respetivos anexos de apoio à exploração, respeitada a legislação específica, 
nomeadamente no tocante aos planos de recuperação exigíveis”. 

A utilização não agrícola de solos da RAN, carece sempre de prévio parecer da Entidade Regional da 
Reserva Agrícola, em cumprimento da Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril,1 retificada pela Declaração 
de Retificação nº 15/2011, de 23 de maio, que define os limites e condições para a viabilização das 
utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN. 

De acordo com Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, retificada pela Declaração de Retificação 
nº 15/2011, de 23 de maio, pode ser concedido parecer favorável a novas explorações de massas 
minerais ou ampliação de explorações existentes desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes 
requisitos: 

a) Esteja prevista e regulamentada em plano municipal de ordenamento do território; 

A FILSTONE procedeu à instrução do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos 
industriais de explorações de pedreiras constante no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro, e na Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, uma vez que a área proposta para a 
ampliação solicitada não é, na totalidade, compatível com as servidões e restrições de utilidade 
pública, nomeadamente com a RAN. 

b) Seja reconhecida pela assembleia municipal como revestindo interesse público municipal; 

O interesse público municipal encontra-se reconhecido em assembleia municipal, em anexo I. 

                                                                        
1 De acordo com número 7 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, “Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a 
procedimento de avaliação de impacte ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio vinculativo 
previsto no n.º 1 compreende a pronúncia da entidade regional da RAN nesse procedimento.” 
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c) No caso de ampliação, a exploração existente deve estar licenciada pelas entidades 
competentes; 

A pedreira Casal Farto n.º 3 encontra-se licenciada, em cumprimento do Decreto-Lei 
n.º 270/2001, 6 outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, 12 outubro. 

d) Deve a mesma ser justificada por razões de necessidade decorrente do uso existente; 

A aptidão ornamental do recurso encontra-se devidamente comprovada no Capítulo III. 1.3. 

e) Seja comprovada, pelo requerente, a inexistência de alternativas de localização viável em 
áreas não integradas na RAN; 

A definição da área projeto de ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 teve como objetivo a 
valorização do recurso geológico, considerando as condicionantes ambientais, nomeadamente a 
existência do recurso mineral (com aptidão ornamental), os biológicos, sociais (receptores 
sensíveis) e os paisagísticos. Importa referir que a localização da matéria-prima (massas 
minerais) é que define a localização das unidades de exploração, pelo que a localização das 
pedreiras encontra-se assim, à partida, condicionada pela disponibilidade espacial e pela 
qualidade dos recursos (massas minerais). 

f) Os planos de lavra e o plano ambiental e de recuperação paisagística (PARP) deverão ser 
aprovados pelas entidades nos termos da legislação aplicável, após parecer da DRAP 
territorialmente competente. 

O Plano de pedreira (projeto) a aprovar pela entidade licenciadora inclui o PARP, em 
cumprimento do Decreto-Lei n.º 270/2001, 6 outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 340/2007, 12 outubro. 

1.15.8.4.  Recursos ecológicos - Reserva Ecológica Nacional 

A área afeta projeto da pedreira Casal Farto n.º 3 integra-se em “Área Estratégica de Proteção e 
Recarga de Aquíferos” (definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, como “Área de Máxima 
Infiltração”). De acordo com a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, para que a autorização do 
Projeto seja viabilizado é necessário que “seja garantida a drenagem dos terrenos confinantes” (alínea 
d, do ponto VI do Anexo I). O projeto prevê a existência de vala de drenagem periférica, o que permite a 
drenagem dos terrenos confinantes, pelo que se considera cumprido a alínea d) do ponto VI do Anexo I 
da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. 

De acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, retificada pela 
Declaração de Retificação n.º71/2012, de 30 de novembro, nas “Áreas Estratégicas de Proteção e 
Recarga de Aquíferos” as atividades definidas como compatíveis podem ser implementadas desde que 
não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções1: 

i. a garantia da manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

Na exploração da pedreira Casal Farto n.º 3 não se procederá ao tratamento e beneficiação do material 
explorado com recurso a água. A água a utilizar tem como objetivo o arrefecimento do fio diamantado, 

                                                                        
1 Neste âmbito considera-se de rever o Capítulo III 1.4, III 1.5 e III 1.6 e o Capítulo IV 1.4, IV 1.5 e IV 1.6. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3 
 

 

 
E.152832.03.02.aa AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IV.49 

 

pelo que não serão afetadas as disponibilidades de água subterrânea. Recorde-se que, de acordo com 
o Plano de Pedreira, a água a utilizar no arrefecimento do fio diamantado será fornecida por autotanque 
e é proveniente do exterior. 

As ações de exploração do maciço rochoso poderão aumentar, ainda que de forma pouco significativa, 
a taxa de infiltração das águas no período de exploração. Por outro lado, a recuperação paisagística 
proposta contempla a deposição dos estéreis resultantes dos trabalhos de exploração e das terras de 
cobertura, de forma a combinar materiais inertes de diferentes granulometrias depositados em aterro e 
as terras vegetais (depositados nas pargas). Esta solução de recuperação tem como objetivo criar um 
terreno permeável que não impeça a normal infiltração das águas da chuva, permitindo a manutenção 
das taxas de recarga das formações aquíferas subjacentes. A área afetada pela exploração e 
consequente deposição de estéreis será, à escala do aquífero, relativamente reduzida, pelo que se 
considera não existirem quaisquer impactes sobre a taxa de recarga do aquífero. 

ii. a contribuição para a proteção da qualidade da água; 

A base mínima da corta da pedreira Casal Farto n.º 3 encontra-se à cota 285, o que significa que se 
situará, no mínimo, a cerca de 135 m do nível freático que se identificou à cota 150. Esta distância, 
conjugada com as medidas de minimização e proteção previstas no Plano de Pedreira e no presente 
EIA, permite assegurar que a exploração da pedreira não contribuirá para a diminuição da qualidade 
das águas subterrâneas. Estas medidas de minimização passam pela adequada manutenção do estado 
de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das valas a criar na periferia das áreas de 
escavação, e dos acessos às zonas de trabalho; na gestão adequada das pargas que albergam os solos 
de cobertura decapados nas fases preparatórias dos trabalhos de extração; o desmantelamento, 
segundo as normas que constam no Plano de Desativação, de todas as estruturas associadas à 
atividade industrial; a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 
presentes em obra, sendo mantidos registos atualizados dessa manutenção e/ou revisão por 
equipamento de acordo com as especificações do respetivo fabricante; a implementação de sistemas de 
drenagem perimetral das águas pluviais, de forma a minimizar o transporte de materiais finos para as 
zonas de exploração, medida que já se encontra incluída no Plano de Lavra; e a manutenção e revisão 
periódica da fossa séptica estanque. 

iii.  assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da 
água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

Pelas razões expostas anteriormente a exploração da pedreira Casal Farto n.º 3 não afetará os recursos 
hídricos subterrâneos, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos. Assim, considera-se 
não haver qualquer afetação dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da água 
subterrânea. 

iv. a prevenção e redução dos efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 
contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 

As questões associadas a fenómenos de risco de cheias e inundações e de secas extremas não se 
aplicam ao caso da pedreira Casal Farto n.º 3. No que se refere ao risco de contaminação, como 
referido anteriormente, apesar das características cársicas do maciço alvo de exploração e da sua 
vulnerabilidade, não se prevê a ocorrência de situações de contaminação dada a distância a que se 
situará a base da exploração do aquífero e o cumprimento das medidas de minimização propostas. No 
que se refere à sobrexploração do aquífero considera-se que da pedreira Casal Farto n.º 3 não induzirá 
quaisquer impactes uma vez que não se procederá a captação de água subterrânea. 
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v. a prevenção e redução do risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros.  

(Não se aplica no caso em estudo) 

Pelo exposto considera-se que não existem impactes negativos significativos ao nível das funções 
biofísicas que esta servidão pretende salvaguardar. 

1.15.8.5.  Infraestruturas - Coletor 

Na área do projeto de ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 foi preconizada a remobilização coletor 
uma vez que este iria afetar o máximo aproveitamento do recurso mineral, encontrando-se o em fase de 
conclusão o processo de autorização da sua remobilização. Contudo, após remobilização terá ainda que 
ser respeitada a servidão legal ao coletor numa faixa de proteção de 20 m. 

1.15.8.6.  Conclusão 

Como já referido a FILSTONE procedeu à instrução do processo de regularização aplicável aos 
estabelecimentos industriais de explorações de pedreiras constante no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 
de novembro, sendo determinado neste diploma que a deliberação favorável ou favorável condicionada 
integra a prática de ato permissivo ou determina a necessidade de alteração da delimitação de servidão 
administrativa ou de restrição de utilidade pública, sendo o respetivo procedimento de alteração 
promovido pela entidade competente. Nos casos em que esta alteração não seja promovida até ao 
termo do prazo para ser requerido o título definitivo a Deliberação Favorável ou Favorável Condicionada 
constitui fundamento bastante para o reconhecimento de relevante interesse público. 

No Quadro IV.11 procede-se ao resumo dos procedimentos para a compatibilização das servidões e 
restrições de utilidade pública com a atividade extrativa. 

Quadro IV.11 - Procedimento para a compatibilização das servidões e restrições de utilidade pública 
com a atividade extrativa. 

SERVIDÃO E RESTRIÇÃO DE 

UTILIDADE PÚBLICA 
COMPATIBILIDADE COM A INDÚSTRIA 

EXTRATIVA 
PROCEDIMENTO 

RECURSOS NATURAIS   
RECURSOS HÍDRICOS  

Domínio Hídrico* Compatível  
Cumprimento do Decreto-Lei n.º 46/94 de 

22 de fevereiro. 
RECURSOS AGRÍCOLAS 

Reserva Agrícola Nacional* Compatível 

Cumprimento do Decreto-Lei n.º 73/2009, 
de 31 de março, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de 

setembro 

RECURSOS ECOLÓGICOS 

Reserva Ecológica 
Nacional* 

Compatível. 

Cumprimento do Decreto-Lei n.º 239/2012 
de 2 de novembro, que procede à primeira 
alteração (e republicação) ao Decreto-Lei 

n.º 166/2008, de 22 de agosto. 
INFRAESTRUTURAS 

COLETOR 

Coletor Compatível 
Cumprimento do Decreto-Lei n.º 270/2001, 

6 outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 340/2007, 12 outubro 

* A instrução do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos industriais de explorações de pedreiras constante 
no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 
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2. IMPACTES CUMULATIVOS 

2.1. INTRODUÇÃO 

Seguidamente efetua-se a identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes da 
implementação do projeto da pedreira Casal Farto n.º 3. Neste âmbito, considera-se como impacte 
cumulativo, o impacte ambiental que resulta do somatório das afetações provenientes de ações 
humanas passadas, presentes ou previstas para determinada área, independentemente do facto de a 
entidade responsável pela ação ser pública ou privada. 

A identificação dos impactes cumulativos é realizada em determinada área geográfica e temporal, 
correspondendo ao seguinte esquema de análise: 

• Determinar os impactes diretos e indiretos decorrentes da implementação da pedreira Casal 
Farto n.º 3, o que foi efetuado nos capítulos anteriores; 

• Identificar e avaliar os projetos, infraestruturas e ações, existentes e previstas para a área de 
influência do projeto, o que teve por base a ocupação atual do solo e o estipulado nos planos 
de ordenamento do território vigentes sobre a área; 

• Identificar os recursos, ecossistemas e populações que podem ser afetados; 

E, em função da sua atuação em conjunto, quais desses efeitos são significativos. 

Quanto aos projetos e infraestruturas existentes, verifica-se que a ocupação do solo na envolvente da 
área do projeto da pedreira Casal Farto n.º 3 apresenta duas situações distintas, uma vez que existem 
diversas pedreiras de rocha ornamental em exploração - o núcleo de pedreiras de Casal Farto, 
rodeadas por áreas com vegetação mais ou menos densa, explorações de pinheiro bravo e eucalipto, 
predominantemente (Figura I.4). 

Numa envolvente relativamente próxima da área de intervenção as povoações que se encontram na 
envolvente próxima da pedreira são Casal Farto (aproximadamente a 400 m a Oeste), Maxieira e Bairro 
(aproximadamente 1300 m para Oeste e Este, respetivamente). Pela sua proximidade, deverá ainda 
considerar-se, como infraestruturas com relevância na avaliação da existência de potenciais impactes 
cumulativos, a EM 357 e a EM 560. 

Os impactes cumulativos associados à presença dessas pedreiras relacionam-se, acima de tudo, com a 
emissão de ruído e poeiras. Adicionalmente, no que respeita à potencial afetação das populações 
residentes na envolvente e sobre as infraestruturas existentes, haverá um aumento do número de 
veículos pesados nas vias de comunicação que dão acesso a esta zona. No entanto, e face aos 
volumes de produção previstos (60 000 t/ano de calcário ornamental e 105 200 t/ano de subproduto) 
estima-se que o tráfego diário venha a ser de cerca de 3 veículos pesados/hora, pelo que o impacte 
associado a este incremento no tráfego na EM 357 e na EM 560 não será significativo. 

No decurso dos trabalhos efetuados não se identificaram, quaisquer outros projetos, infraestruturas ou 
ações previstas ou planeadas para a área de influência do projeto. Contudo, e considerado que o Plano 
Diretor Municipal de Ourém identifica no núcleo de Casal Farto, “Espaços para Indústrias extrativas - 
Espaço com potencial para futura exploração”, ainda sem ocupação, é expetável que ai se venham a 
instalar outras explorações ou a ampliação das existentes. Assim, é de considerar que, dada a 
ocorrência nesta área de calcários com clara aptidão para a exploração ornamental, e face às 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3  
 

 
IV.52 AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E.152832.03.02.aa

 

solicitações do mercado que se têm vindo a verificar, haverá lugar à tentativa de ampliação e/ou 
abertura de novas explorações na envolvente. 

Relativamente aos recursos naturais e ecossistemas, a área de intervenção integra-se junto ao limite do 
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e do sítio “Serras de Aire e Candeeiros”, 
integrado na Rede Natura 2000. Sendo que, da avaliação de impactes sobre os recursos biofísicos 
efetuada, foram detetados alguns impactes sem significado sobre os valores naturais aqui existentes. 

Assim, e tendo em conta a caracterização da situação de referência efetuada no Capítulo III e a 
avaliação de impactes sobre os diferentes fatores ambientais efetuada no Capítulo IV.1, nos pontos 
seguintes procede-se à avaliação de impactes cumulativos nas vertentes ambientais consideradas 
relevantes - qualidade do ar, ambiente sonoro, paisagem e socioeconómica. 

2.2. QUALIDADE DO AR 

A pedreira Casal Farto n.º 3, a ampliar, localiza-se no núcleo de pedreiras de Casal Farto, isto é, com a 
existência de outras pedreiras em atividade na sua envolvente, prevendo-se a ocorrência de impactes 
cumulativos ao nível da qualidade do ar. Na análise de impactes realizada no Capítulo IV 1.8 foram 
considerados os níveis de concentração de PM10 medida na situação de referência, pelo que os valores 
previstos reportam-se desde logo aos impactes cumulativos  

2.3. AMBIENTE SONORO 

Para a análise dos impactes ao nível do ambiente sonoro foi realizada uma modelação da propagação 
das ondas sonoras geradas pelas fontes ruidosas introduzidas pelo projeto. Os níveis de ruído previstos 
pela modelação realizada foram adicionados aos níveis de ruído medidos na situação de referência e 
que se devem à laboração de todas as fontes ruidosas existentes na envolvente. Assim, considera-se 
que a análise realizada é já uma análise de impactes cumulativos. 

2.4. PAISAGEM 

Na envolvente da área de estudo existem várias áreas em exploração para a extração de calcário que 
alteram consideravelmente a paisagem regional (Figura I.4).  

Os impactes cumulativos previstos podem dividir-se nos seguintes grandes grupos: 

• Alterações na morfologia do território afetado; 

• Perturbação da visibilidade junto das zonas onde se efetuam as escavações e manobras de 
máquinas, incluindo os acessos, pelo aumento do nível de poeiras no ar; 

• Deposição de poeiras no coberto vegetal envolvente (mais grave nos meses de menor 
precipitação, correspondente ao período estival); 

• Existência de elementos “estranhos” no ambiente tradicional local, nomeadamente maquinaria 
pesada, depósitos de materiais e escombreiras. 

Assim, a grande maioria dos impactes paisagísticos cumulativos é gerada durante a fase de exploração 
do conjunto de pedreiras existentes na envolvente, considerando-se, por isso, que estes serão 
significativos mas, na sua quase totalidade temporários, uma vez que há a assunção de que, de acordo 
com a legislação em vigor, em todas elas se procederá à implementação de um Plano Ambiental e de 
Recuperação e Paisagística.  
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2.5. SOCIOECONOMIA 

Como foi possível constatar anteriormente, à pedreira Casal Farto n.º 3 estão associados impactes 
predominantemente confinados à área de implantação efetiva da pedreira, à exceção dos impactes 
relacionados com: 

• a interferência com a rede viária, nomeadamente através do eventual congestionamento da 
mesma e da degradação do pavimento, a que está associada um potencial incremento da 
perigosidade rodoviária; 

• a libertação de poeiras e ruídos, quer resultantes da laboração da pedreira quer associados 
ao transporte do calcário entre a pedreira e os seus clientes.  

A pedreira Casal Farto n.º 3 não constitui contudo a única pedreira de calcário em funcionamento. 
Efetivamente, esta localiza-se no núcleo de pedreiras de Casal Farto, onde estão em atividade outras 
15 pedreiras.  

Os impactes cumulativos mais relevantes que se poderão esperar com o licenciamento da pedreira 
Casal Farto n.º 3 prendem-se com o acréscimo de veículos pesados afetos à exploração que circularão 
na rede viária local e consequentes impactes no aumento do congestionamento rodoviário e na 
perturbação da qualidade de vida (emissão de ruído e poeiras) das populações residentes na 
proximidade dos percursos dos camiões. Porém, o facto de se esperar um movimento de 3 veículos 
pesados/hora (produção anual prevista de 60 000t/ano de calcário ornamental (blocos) e 105 200 t/ano 
de subproduto (agregados), permite concluir que a significância e a magnitude dos impactes negativos 
cumulativos será pouco relevante. 
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3. ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL 

3.1. INTRODUÇÃO 

Embora tenha sido introduzido nos procedimentos de avaliação de impactes ambientais mais 
recentemente que outros descritores, a análise de risco é atualmente prática comum, pelo menos em 
projetos rodoviários e industriais. A sua inclusão justifica-se devido ao facto de muitos projetos 
introduzirem alterações na probabilidade de ocorrência de acontecimentos indesejáveis a que estão 
sujeitos o património natural, pessoas e bens. 

A análise de risco apresentada refere-se, essencialmente, aos riscos sobre a segurança e integridade 
de pessoas e estruturas e aos riscos ao nível do ambiente. 

A análise de risco baseia-se em dois conceitos distintos: 

Perigo – Pode ser definido como uma situação física, com potencial para causar danos ao Homem, 
bens e/ou ao ambiente. Trata-se, portanto, de uma qualidade inerente a uma determinada atividade. Por 
exemplo, a manipulação de uma substância tóxica constitui um perigo, consequência das propriedades 
químicas que possui; 

Risco-- Existem várias definições de risco, consoante se trate de saúde pública, acidentes naturais, etc. 
Assim, o Risco pode ser definido como: 

• a probabilidade de um resultado adverso1; 

• a probabilidade de um determinado desastre ou fenómenos potencialmente destruidores, 
naturais ou induzidos mais ou menos diretamente pelo Homem ocorrerem num dado intervalo 
temporal, envolvendo portanto uma noção de incerteza2; 

• a estimativa da incidência e da gravidade dos efeitos adversos que podem ocorrer numa 
população humana ou num compartimento ambiental3; 

• o cruzamento da perigosidade natural e da vulnerabilidade do território. 

Contudo, na análise a efetuar, apenas de forma qualitativa, será utilizada a seguinte definição de risco4: 

R = P x G 

em que : 

P é a probabilidade de ocorrência de um acidente; 
G é a gravidade ou severidade do mesmo acidente. 

Assim, facilmente se conclui que a limitação do risco (com o objetivo de obter um mais elevado nível de 
segurança) pode fazer-se adotando medidas que reduzam, quer a probabilidade de ocorrência do 
acidente, quer a sua gravidade. Ora, sem excluir a possibilidade de medidas que produzam ambos os 

                                                                        

1 Gonçalves & Benzinho (1998). 
2 Lima, 1989; Rodrigues, 1993. 
3 Regulamento da Comissão (CE) N.°1488/94, 28 de junho de 1994. 
4 Lopes Porto, 1994. 
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efeitos, pode-se então atribuir ao primeiro caso o campo da prevenção, enquanto no segundo se está 
no âmbito da proteção. 

Um determinado território torna-se tanto mais vulnerável quanto maior for a sua ocupação (humana, 
ecológica, etc.). O mesmo é dizer que, face à ocorrência de um fenómeno destruidor, a vulnerabilidade 
do território corresponde ao grau de perda de pessoas, equipamentos, biótopos, aquíferos de qualidade, 
etc. Assim, os efeitos que podem resultar de um desastre, quer de origem natural quer de origem 
tecnológica, não estão dependentes apenas da sua origem e da magnitude atingida, mas também das 
características do espaço em que ocorre, ou seja, determinado território tem um comportamento de 
acordo com as suas características, existindo territórios mais vulneráveis do que outros aos perigos de 
ordem natural ou humana. A noção de vulnerabilidade depende de vários aspetos como a densidade 
populacional, os valores e a organização socioculturais e a capacidade de cada sociedade para 
enfrentar os fatores de risco ambiental. 

3.2. METODOLOGIA 

A metodologia seguida neste estudo consta de cinco passos distintos: 

• Identificação e análise de perigo; 

• Caracterização dos diferentes riscos, nomeadamente quanto às suas causas, probabilidade e 
consequências. Neste passo, procurou-se identificar com especial cuidado os riscos de 
elevada probabilidade e de consequências de muito alta gravidade; 

• Definição de medidas de prevenção, redução e controle dos riscos, no âmbito do qual é 
analisada a pertinência de se implementarem Planos de Emergência ou de Contingência; 

• Medidas minimizadoras ou compensatórias (quer em termos de consequências - proteção, 
quer em termos de probabilidade de ocorrência - prevenção), sempre que se justifique. 

3.3. ANÁLISE DE PERIGOS 

A análise dos perigos inerentes à implementação do projeto parte da análise das principais ações, 
tendo-se procurado identificar as fontes de perigo mais significativas, bem como as potenciais causas e 
tipologias de acidentes. 

Fase de exploração 

Os principais perigos, identificados a partir da análise do projeto, decorrem das seguintes ações: 

• Alteração da morfologia do terreno; 

• Modificação da rede de drenagem superficial; 

• Alterações ao trânsito local, devidas à expedição dos blocos de calcário ornamental; 

• Trânsito de máquinas, equipamentos e pessoas. 

Fase de desativação  

Na fase de desativação, as situações de perigo decorrem dos seguintes fatores: 

• Alteração da morfologia do terreno. 
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No Quadro IV.12 apresenta-se uma caracterização das situações de perigo mais importantes, geradas 
pelas ações acima descritas. 

Quadro IV.12 – Caracterização das fontes de perigo geradas pelas principais ações de Projeto. 

 AÇÕES FONTES DE PERIGO CAUSAS DE ACIDENTE TIPOLOGIA DE ACIDENTES 

Fa
se

 d
e 

ex
pl

or
aç

ão
 

Aterros e 
escavações 

Modificações na 
morfologia do terreno 

Microinstabilidade geológica 
local 

Deslizamento de terrenos 
e queda de blocos em 

taludes 

Alteração da rede 
de drenagem 

Depósito inadvertido de 
terras nas linhas de 

escorrência 

Condições de elevada 
pluviosidade 

Ocorrência de subida de 
níveis de água em zonas 

de trabalhos 

Alterações ao 
trânsito local 

Perturbação da 
circulação rodoviária 

Acessos à pedreira 
inadequadamente 

sinalizados e tráfego de 
pesados 

Acidentes rodoviários na 
entrada pedreira  

Ações de lavra e 
transporte interno 

Presença de materiais 
contaminantes (fuel, 

óleos, etc.) 

Fuga ou derrame de 
substâncias poluentes 

Contaminação da zona da 
pedreira, linhas de água e 

aquífero 

Fa
se
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e 

de
sa

tiv
aç

ão
 

Alteração da 
morfologia dos 

terrenos 

Declives acentuados em 
alguns locais da 

exploração  

Sinalização e vedação 
inadequadas 

Queda de pessoas e 
animais 

 

3.4. ANÁLISE DE RISCO 

No âmbito da análise dos riscos, são identificados os seguintes aspetos principais: 

• Deslizamento de terrenos ou queda de blocos em taludes; 

• Acidentes rodoviários na entrada da pedreira; 

• Contaminação das linhas de água, solos ou aquíferos (derrames). 

Em seguida efetua-se o seu enquadramento e a análise sumária dos riscos anteriormente mencionados. 

• Deslizamento de terrenos ou queda de blocos em taludes 

A necessidade de definir taludes, poderá gerar deslizamentos e queda de rochas para os patamares e 
para as rampas. No entanto, a aplicação de metodologias corretas, respeitando a geometria definida no 
Plano de Pedreira para os taludes marginais e a implementação de um sistema de drenagem 
longitudinal e revegetação dos taludes, permitirá reduzir este tipo de riscos. 

• Acidentes rodoviários na entrada pedreira 

Os acidentes rodoviários têm causas múltiplas e, em muitos casos, vários fatores concorrem para a sua 
ocorrência. No entanto, estudos realizados em diversos países demonstram que a principal causa de 
acidente são as falhas humanas, seguindo-se, por ordem decrescente, deficiências nas rodovias e por 
último deficiências nos veículos. 
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O projeto em análise contempla a instalação de sinalização em toda a área afeta à pedreira, pelo que a 
principal causa de acidentes (fator humano) será minimizado. Acresce que, atendendo à produção da 
pedreira (60 000t/ano de calcário ornamental (blocos) e 105 200 t/ano de subproduto (agregados)), 
prevê-se um tráfego de cerca de 3 veículos pesados por hora. 

Assim, com as medidas acima referidas, considera-se que os impactes são nulos.  

• Contaminação das linhas de água, solos ou aquíferos 

A presença da atividade das pedreiras torna mais provável a ocorrência de acumulações e a circulação 
de materiais diversos necessários à laboração, cujo manuseamento e acondicionamento podem, 
eventualmente, ser efetuados de forma menos correta. Neste contexto, a área e a envolvente 
encontram-se mais sujeitas a microacidentes, como sejam derrames e fugas de produtos (lubrificantes e 
combustíveis). Essas ocorrências podem dar origem à contaminação dos solos e eventualmente das 
águas (superficiais e subterrâneas) assim como emissões atmosféricas. No entanto, este impacte 
parece assumir uma magnitude muito baixa ou nula, tanto devido às precauções que são tomadas, 
como à baixa produção e consequente baixa atividade de equipamentos. 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A importância que a FILSTONE concederá à prevenção e proteção de acidentes, nesta pedreira, contribui 
para a redução dos riscos associados à atividade. 

Os estudos de pormenor desenvolvidos no âmbito deste estudo são também um valioso contributo para 
a prevenção de eventuais acidentes, alertando para riscos associados às atividades e ao meio 
envolvente. 

Atendendo à tipologia de atividade, mesmo considerando-se o meio com uma vulnerabilidade elevada, 
não se prevê que os riscos existentes sejam importantes ou condicionem de forma gravosa o 
desenvolvimento da pedreira. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 

PEDREIRA CASAL FARTO N.º 3  
 

 
IV.58 AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E.152832.03.02.aa

 

4. ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

4.1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o Artigo 18º do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de outubro, “a DIA pode ser favorável, 
favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num índice de avaliação ponderada de 
impactes ambientais, definido com base numa escala numérica, correspondendo o valor mais elevado a 
projetos com impactes negativos muito significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis.” 
Segundo o ponto 6 do Anexo V do referido diploma, esse Índice de Avaliação Ponderada de Impactes 
Ambientais fazem parte do conteúdo mínimo do EIA. 

Neste âmbito, desenvolveu-se um Índice de Avaliação com o objetivo de responder à exigência do 
Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de outubro, cujo procedimento se passa a descrever. 

4.2. DESCRIÇÃO 

4.2.1. Identificação do Fator Ambiental 

Esta seleção é efetuada tendo como base a análise realizada no Estudo de Impacte Ambiental. 
Tipicamente, os descritores a considerar serão: 

Clima; 

Geologia e Geomorfologia; 

Recursos Hídricos Superficiais; 

Recursos Hídricos Subterrâneos; 

Qualidade das Águas; 

Solos e Uso Atual do Solo; 

Qualidade do ar; 

Ambiente Sonoro; 

Flora, Vegetação e Habitats; 

Fauna e biótopos; 

Paisagem; 

Património Arqueológico e Arquitetónico; 

Socioeconomia; 

Ordenamento do Território. 
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4.2.2. Ponderação do Fator Ambiental 

A cada Fator Ambiental será atribuída uma ponderação que deverá refletir a relevância do fator para o 
projeto em estudo, tendo em consideração as suas características, o local de implantação e a 
envolvente.  

Ponderação do fator ambiental Nível 

  Fator pouco relevante (utilizado para caracterizar o aspeto ambiental) 1 

Fator relevante para a tomada de decisão 2 

Fator crítico para a tomada de decisão 3 
 

4.2.3. Identificação da ação de projeto que gera o impacte 

Em cada fator ambiental deverá ser identificada a(s) ação(ões) de projeto que gera(m) impacte(s).  

4.2.4. Fase de desenvolvimento do projeto 

Deverá ser identificada a fase de desenvolvimento do projeto em que ocorre a ação impactante (fases 
de construção, exploração, desativação ou acidente). 

4.2.5. Parâmetros da ação de projeto 

Neste campo deverá ser caracterizada a ação do projeto, tendo por objetivo atribuir um valor de 
Intensidade, determinado através da seguinte expressão: 

Intensidade (I)    (FxQ) 

Em que: 

Frequência (F): Para determinar qual o valor a atribuir, tem que se analisar a atividade que 
origina o aspeto considerado, o tipo de operação que se está a realizar assim como a frequência 
da sua ocorrência. 

Quantidade (Q): Atribuição da pontuação para a determinação da maior ou menor emissão, 
descarga ou quantidade associadas a uma ação de projeto. 

Frequência (F) Nível 

  Ação de Projeto que se verifica (ou podem se verificar) pelo menos uma vez por ano 1 

Ação de Projeto que se verifica várias vezes por ano durante o funcionamento 2 

Ação de Projeto que se verifica de forma contínua. 3 
 

Quantidade (Q) Nível 

  Ação de Projeto que se caracteriza por uma quantidade presente ou emitida muito reduzida 1 

Ação de Projeto que se caracteriza por uma quantidade presente ou emitida moderada 2 

Ação de Projeto que se caracteriza por uma quantidade presente ou emitida muito elevada 3 
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4.2.6. Identificação dos Potencias Impactes Ambientais associados às 
ações de projeto identificadas 

A cada ação de projeto deve corresponder pelo menos um impacte ambiental, ou seja, uma alteração 
provocada no meio ambiente, independentemente de ser positivo ou negativo. 

4.2.7. Avaliação da significância dos Impactes Ambientais 

Tipo 

Os impactes são avaliados quanto ao seu “Tipo”, como: 

Impacte Negativo – ação de projeto com incidência negativa no ambiente 

Impacte Positivo – ação de projeto com incidência positiva no ambiente 

Impacte Direto – impacte que resulta de forma direta da ação de projeto 

Impacte Indireto - impacte que resulta de forma indireta da ação de projeto 

Caracterização 

Probabilidade de Ocorrência (P) Nível 

  Remota 1 

Baixa (provável, mas nunca ocorreu no tempo de existência da empresa) 2 

Moderada (provável, já ocorreu) 3 

Elevada (já ocorreu várias vezes associado a aspetos que ocorrem de forma periódica) 4 

Muito Elevada (ocorre frequentemente ligado a aspetos que se realizam de forma contínua) 5 
 

Magnitude (M) Nível 

  Impacte negligenciável 1 

Baixo impacte no ambiente 2 

Impacte moderado para o ambiente 3 

Elevado impacte para o ambiente e/ou alerta para a saúde (com incumprimento legal) 4 

Impacte muito elevado para o ambiente e/ou para a saúde das populações 5 
 

Duração (D) Nível 

O impacte termina quando cessa a fonte emissora 1 

A duração do efeito é da ordem de grandeza de dias 2 

A duração do efeito é da ordem de grandeza de meses ou superior 3 

 

Extensão da zona afetada (E) Nível 

Afeta a zona restrita à ocorrência 1 

Local, com incidência num raio de 2 Km 2 

Regional, com incidência ao nível da área do concelho 3 

Global, com incidência ao nível nacional ou refletindo uma preocupação internacional 4 
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Quadro IV.13 - Índice Ponderado de Avaliação de Impactes Ambientais. 

 

 

 

 

NM M

Emissão de gases de 
combustão dos motores 

dos equipamentos e 
viaturas

X X X 3 1 3
Aumento do efeito de 

estufa
X X 1 1 3 4 X 27 X X

Alteração topográfica 
resultante dos trabalhos 

de escavação
X 3 1 3

Alteração do regime 
de escoamento das 

massas de ar
X X 1 1 3 1 X 18 X X

Desmatação X 2 1 2
Redução da 

Evapotranspiração
X X 1 1 1 1 X 8 X X

Desmatação e 
decapagem

X 2 1 2
Aumento dos 

processos erosivos
X X 3 1 1 1 X 12 X X

X 3 2 6
Destruição do relevo 
ou modelado cársico

X X 1 1 1 1 X 24 X X

Recursos 
Hídricos 

Superf iciais
2 Desmonte X 3 2 6

Afetação do regime de 
escoamento 
superf icial

X X 1 1 3 1 X 72 X X Capítulo IV 5

Recursos 
Hídricos 

Subterrâneos
2

Deposição de estéreis 
para recuperação

X 2 1 2
Alteração da taxa de 

inf iltração
X X 3 1 3 1 X 32 X X Capítulo IV 5

Desmatação e 
decapagem

X 2 1 2
Arrastamento de 

sólidos para as linhas 
de água

X X 1 1 1 2 X 10 X X

Desmonte X 3 2 6
Arrastamento de 

sólidos para as linhas 
de água

X X 1 1 1 2 X 30 X X

Derrame acidental de 
combustíveis e 

lubrif icantes
X 1 1 1

Contaminação das 
águas

X X 1 3 1 1 X 6 X X

Desmatação e 
decapagem X 2 1 2

Arrastamento de 
sólidos para as águas 

subterrâneas
X X 2 1 1 2 X 24 X X

Desmonte X 3 2 6
Arrastamento de 

sólidos para as águas 
subterrâneas

X X 2 1 1 2 X 72 X X

Derrame acidental de 
combustíveis e 

lubrif icantes
X 1 1 1

Contaminação das 
águas

X X 1 3 1 1 X 12 X X

Derrame de águas 
residuais da fossa 
séptica estanque

X 1 1 1
Contaminação das 

águas
X X 1 3 1 1 X 12 X X

Desmatação e 
decapagem

X 2 1 2
Alteração da estrutura 

interna dos solos
X X 3 2 1 1 X 14 X X

Derrame acidental de 
combustíveis e 

lubrif icantes
X 1 1 1

Contaminação dos 
solos

X X 1 3 1 1 X 6 X X

Armazenamento de 
solos em pargas

X 1 1 1
Preservação dos 

solos
X X 4 3 2 1 X 10 X X

Utilização das pargas na 
recuperação 
paisagística

X 2 1 2 Reposição dos solos X X 4 3 3 1 X 22 X X

Desmatação e 
decapagem

X 2 1 2 Emissão de PM10 X X 3 3 2 2 X 40 X

Desmonte X 3 2 6 Emissão de PM10 X X 3 3 2 2 X 120 X X

Modelação X 2 1 2 Emissão de PM10 X X 3 3 2 2 X 40 X X
Expedição de produtos 

e subprodutos
X 3 2 6 Emissão de PM10 X X 3 3 2 3 X 132 X X

Recuperação 
paisagística

X 2 1 2
Redução da emissão 

de PM10
X X 3 2 3 2 X 40 X X

Desmatação e 
decapagem

X 2 1 2 Emissão de ruído X X 3 2 1 1 X 28 X

Desmonte X 3 2 6 Emissão de ruído X X 3 2 1 1 X 84 X X

Modelação X 2 1 2 Emissão de ruído X X 3 2 1 1 X 28 X X

Expedição de produtos 
e subprodutos

X 3 2 6 Emissão de ruído X X 3 3 1 2 X 108 X X

X 2 1 2
Remoção da f lora e 

vegetação
X X 4 5 3 1 X 26 X X

X 2 1 2
Destruição ou 

fragmentação de 
habitats 

X X 4 5 3 1 X 26 X X

X 2 1 2
Aumento da pressão 

antrópica
X X 4 4 3 1 X 24 X X

X 2 1 2
Antropização do 
coberto vegetal

X X 3 3 3 1 X 20 X X

X 3 2 6
Aumento da pressão 

antrópica
X X 4 4 3 1 X 72 X X

X 3 2 6
Antropização do 
coberto vegetal

X X 3 3 3 1 X 60 X X

Recuperação 
paisagística

X 2 1 2
Reposição do coberto 

vegetal
X X 3 4 3 1 X 22 X X

X 2 2 4 Perca de biótopos X 4 5 3 1 X 52 X X

X 2 2 4
Aumento da pressão 

antrópica
X 4 4 3 1 X 48 X X

Desmonte X 3 2 6
Aumento da pressão 

antrópica
X 4 4 3 1 X 72 X X

Expedição de produtos 
e subprodutos

X 3 2 6 Afetação de biótopos X 2 2 1 1 X 36 X X

Recuperação 
paisagística

X 2 1 2
Reposição e criação 

de biótipos
X 3 4 3 1 X 22 X X

Desmatação e 
decapagem

X 2 1 2
Introdução de novos 

elementos na 
paisagem

X 4 4 3 2 X 52 X X

Desmonte X 3 2 6
Alteração morfológica 

da paisagem
X 4 4 3 2 X 156 X X

Recuperação 
paisagística

X 2 1 2
Reposição parcial do 

uso silvícola
X 4 2 3 2 X 44 X X

Desmatação X 3 2 6
Manutenção e criação 
de postos de trabalho 

diretos e indiretos
X X X 4 3 1 3 X 198 X X

Desmonte X 3 2 6
Manutenção e criação 
de postos de trabalho 

diretos e indiretos
X X X 4 3 1 3 X 198 X X

X 3 2 6
Manutenção e criação 
de postos de trabalho 

diretos e indiretos
X X X 4 3 1 3 X 198 X X

X 3 2 6
Afectação da 

qualidade de vida das 
populações

X X X 3 3 1 2 X 162 X X

Recuperação 
paisagística

X 3 1 3
Manutenção e criação 
de postos de trabalho 

diretos e indiretos
X X X 4 3 1 3 X 99 X X

Ordenamento do 
Território  e 
Servidões

3 Execução do projeto X X X 3 2 6
Cumprimento de IGT e 

Servidões
X X 5 4 1 1 X 198 X X Capítulo IV 5

Património 
Arqueológico e 
Arquitectónico

3 Execução do projeto X X 3 2 6
Afectação de 
ocorrências 
patrimoniais

X X 4 3 3 1 X 198 X X Capítulo IV 5

23

1

Clima Capítulo IV 5

Capítulo IV 5

Fauna e Habitats

Paisagem

1

2
Qualidade das 

águas 
subterrâneas

2Ambiente sonoro

Geologia e 
Geomorfologia 

1

Capítulo IV 5

Capítulo IV 5

XX 24

Solos e 
Ocupação actual 

do solo
1

8. Mitigação
7. Avaliação da Significância dos Impactes

9. Resultado
(Significância)

T ipo

5. Parâmetros da 
Ação de projeto

Acid.

Qualidade das 
águas 

superf iciais

2. Ponderação 
do Fator 

Ambiental

1

F

X

Sim Não

2 6
Instabilidade e 

subsidência do maciço
X X

9. Monitorização

I D InD EMPNeg

N S S

TOTAL

Capítulo IV 5

Capítulo IV 5

Capítulo IV 5

Capítulo IV 5

Capítulo IV 5

1 1 1

Capítulo IV 5

Capítulo IV 5

X

1. Fator 
Ambiental

3. Ação de projeto 
que gera impacte

6. Potencial Impacte 
Ambiental

10. Medidas de Minim ização

Q

C aracterização

DEnc.Explo Pos

Qualidade do Ar 2

4. Fase de desenvolvimento do 
Projeto

Const

Desmonte

1

Expedição de produtos 
e subprodutos

2

Desmatação

Desmonte

Flora, Vegetação 
e Habitats

Desmatação

3Socio-economia

3 1
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4.2.1. Cálculo da significância  

A metodologia de avaliação dos Impactes Ambientais baseia-se numa análise matricial, valorizando-se, 
por um lado, as características intrínsecas da ação de projeto impactante e por outro a magnitude dos 
seus efeitos ou impactes. 

Metodologia para cálculo da significância: 

Determina-se o valor da matriz Frequência x Quantidade para o aspeto considerado. Valor 
compreendido entre 1 e 9. 

I = F x Q 

Utilizando o valor de Intensidade, determinam-se sucessivamente os valores das matrizes de 
(intensidade x Probabilidade de Ocorrência), (intensidade x Magnitude), (intensidade x Duração) 
(intensidade x Extensão da zona afetada). 

(I x P) + (I x M) + (I x D) + (I x E) 

Somam-se os 4 valores obtidos supra obtendo-se o valor associado ao impacte ambiental. 

(I x P) + (I x M) + (I x D) + (I x E) 

4.2.2. Escala de Valor 

O valor final do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais enquadra-se numa escala cujo 
mínimo é 0 e o máximo é 100. Para tal, o valor total obtido em cada fator ambiental identificado será 
multiplicado pela Ponderação atribuída a esse fator. O valor final do Índice de Avaliação Ponderada de 
Impactes Ambientais resultará da soma dos valores parcelares de cada fator ambiental a dividir pela 
diferença entre o valor máximo e o valor mínimo possíveis da avaliação da significância.  

Considera-se ainda que na escala de valor determinada um valor superior a 85 determina a não 
execução do Projeto 

4.3. RESULTADO 

A aplicação da metodologia descrita anteriormente resulta no Índice apresentado no Quadro IV.13. Da 
análise desse quadro é possível verificar que os principais impactes negativos ocorrem nos fatores 
Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Paisagem e Servidões e que o principal impacte positivo ocorre 
sobre o fator Socioeconomia. O valor final do Índice Ponderado de Avaliação de Impactes Ambientais do 
Projeto da pedreira Casal Farto n.º 3 é de 23 o que demonstra que o projeto poderá ser executado, 
desde que cumpridas as medidas de minimização propostas. 
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5. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Após a identificação dos principais impactes, associados à implementação do projeto, torna-se 
necessário definir medidas corretivas e minimizadoras que garantam o adequado equilíbrio do ambiente 
na área de intervenção e na sua envolvente. 

Neste capítulo são apresentadas as medidas de minimização a adotar durante as várias fases de 
implementação do projeto (exploração, desativação pós-desativação) com vista à mitigação das 
perturbações previstas.  

Algumas destas medidas constituem aspetos integrados ou complementares das intervenções inscritas 
no Plano de Pedreira que são incluídas tanto nos respetivos projetos parcelares (Plano de Lavra, Plano 
de Deposição e Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística), como na própria laboração da 
pedreira. Outras referem-se às soluções técnicas e ambientalmente mais adequadas, de forma a 
garantir que este Projeto constitua uma referência no domínio da integração e da proteção ambiental. 

Destaca-se, assim, a existência de algumas regras e procedimentos comuns a praticamente todos os 
descritores que permitirão atenuar de uma forma eficaz os impactes perspetivados. Estas medidas são 
consideradas no próprio Plano de Pedreira mas, devido à sua importância, são retomadas no presente 
capítulo e integradas nas intervenções preconizadas. 

Estas ações passam pela correta gestão da exploração do recurso mineral, já que é nesta fase que os 
impactes mais significativos foram detetados e, posteriormente, pela implementação e manutenção 
adequada do PARP preconizado. Assim, e com o objetivo de evitar excessivas repetições, sintetizam-se 
seguidamente as medidas de carácter geral a implementar, após o que se descrevem as medidas 
minimizadoras dos impactes ambientais detetados, específicas para cada os fatores ambientais 
considerados significativos face à avaliação de impactes ambientais efetuada. 

5.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

Na fase de exploração as medidas de minimização de carácter geral a implementar passam pelas 
seguintes atuações: 

• o avanço da lavra será efetuado em concomitância com a recuperação com o objetivo de 
promover a revitalização das áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível, 
concentrando as afetações em áreas bem delimitadas, evitando a dispersão de frentes de 
lavra em diferentes locais e em simultâneo; 

• as ações respeitantes à exploração serão confinadas ao menor espaço possível, limitando as 
áreas de intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as 
zonas limítrofes; 

• todo o perímetro da área de intervenção será vedado e sinalizado, de forma a limitar o mais 
possível a entrada de estranhos à pedreira e, desta forma, evitar acidentes; 

• a destruição do coberto vegetal será limitada às áreas estritamente necessárias à execução 
dos trabalhos e a prossecução do projeto garante que estas são convenientemente 
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replantadas no mais curto espaço de tempo possível (pela avanço da recuperação em função 
da lavra); 

• os locais de deposição dos stocks de materiais, da terra viva decapada (pargas) e dos 
depósitos de estéreis, e respetivos percursos entre estes e as áreas de depósito final foram 
definidos clara e antecipadamente; 

• o PARP contempla a decapagem e armazenamento da camada superficial do solo para 
posterior utilização dos trabalhos de recuperação paisagística e desta forma garantir um maior 
sucesso na implantação da vegetação; 

• os estéreis serão transportados e depositados o mais rapidamente possível para as áreas a 
modelar definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da 
pedreira; 

• será implementado o plano de gestão de resíduos integrado no Plano de Pedreira, que 
garante a correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e associados 
à pedreira, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através 
da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente credenciado pela 
Agência Portuguesa do Ambiente - APA), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de 
acidentes e contaminações; 

• os equipamentos a utilizar na pedreira deverão respeitar as normas legais em vigor, relativas 
às emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença; 

• a vegetação integrada no PARP respeitou o elenco florístico da região, garantindo desta forma 
um maior sucesso na sua implantação com menor esforço e custos de manutenção; 

• o projeto prevê a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à 
exploração, garantindo assim o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes 
atmosféricos e ruído; 

• o transporte de materiais terá que se efetuar de forma acondicionada limitando-se a emissão 
de poeiras ao longo do seu percurso; 

• os acessos terão que ser mantido em boas condições de trafegabilidade, por aplicação de 
“tout venant” ou mesmo de um pavimento betuminoso nos locais sujeitos a maiores 
movimentações de veículos; 

• todos os acessos à pedreira terão que ser regados regular e sistematicamente, durante as 
épocas mais secas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

• a FILSTONE deverá realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da pedreira 
sobre as normas e cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos; 

• o Plano de Monitorização integrado no presente EIA será implementado, de forma a detetar a 
existência de eventuais desvios aos impactes esperados e proceder à sua correção 
atempada; 

• a FILSTONE deverá assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização 
de entrada e saída de viaturas na via pública, tendo em vista não só a segurança como a 
minimização das perturbações na atividade das povoações envolventes. 
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Na fase de desativação preconizam-se as seguintes medidas gerais: 

• a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas terá que ser 
assegurada, garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final de acordo com o 
especificado pela APA; 

• será efetuado o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira 
procedendo às necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este 
será reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 

• será efetuada uma vistoria a fim de garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades 
associadas à exploração da pedreira são devidamente recuperadas de acordo com o PARP 
definido, procedendo-se aos necessários ajustes para que exista, no mais curto espaço de 
tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente. 

Finalmente, para a fase de pós-desativação destacam-se as seguintes medidas gerais: 

• avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das atividades de 
monitorização e conservação da área da pedreira, com especial atenção para o 
comportamento dos taludes e crescimento da vegetação; 

• efetuar vistorias regulares à área da pedreira de forma a verificar o estado de conservação da 
vedação e sinalização, de forma a garantir a adequada proteção contra acidentes. 

A implementação destas medidas de minimização, na sua maioria integradas no Plano de Pedreira, 
trará benefícios, diretos e indiretos, sobre a generalidade dos descritores ambientais, pelo que 
seguidamente só se procede à sua descrição quando existem ações concretas com influência sobre os 
domínios de análise em causa. 

5.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

5.3.1. Recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

Ainda que não se prevejam quaisquer impactes negativos significativos sobre os recursos hídricos, 
reforça-se a necessidade de dar cumprimento a medidas preventivas como: 

• Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, 
nomeadamente da vala a construir para drenar os escoamentos oriundos de Sul, das valas a 
instalar na periferia da área de escavação, e dos acessos às zonas de trabalho, evitando 
assim o arrastamento e dispersão de partículas de granulometria mais fina; 

• Efetuar uma gestão adequada das pargas que albergam os solos de cobertura decapados nas 
fases preparatórias dos trabalhos de extração. Esta gestão adequada terá de incluir a 
minimização da erosão hídrica dos materiais; 

• Utilização exclusiva dos materiais inertes depositados em aterro e, dos solos vegetais 
depositados nas pargas, no enchimento da área escavada durante a fase de recuperação 
paisagística da pedreira. Especial atenção deverá ser dada à granulometria destes materiais 
porquanto deve ser garantida uma normal e eficaz infiltração das águas da chuva (Figura 
IV.6); 

• O desmantelamento, segundo as normas que constam no Plano de Desativação, de todas as 
estruturas associadas à atividade industrial. 
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Figura IV.6 - Geometria mais favorável à infiltração das águas 

5.3.2. Qualidade das águas 

No sentido de minimizar os potenciais impactes negativos na qualidade das águas serão adotadas as 
seguintes medidas de minimização durante a fase de exploração, tendo em vista a sua proteção: 

• Será assegurada a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e 
equipamentos presentes em obra, sendo mantidos registos atualizados dessa manutenção 
e/ou revisão por equipamento (do tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações do 
respectivo fabricante;  

• Serão implementados sistemas de drenagem das águas pluviais a circundar as zonas em 
exploração, de forma a minimizar o transporte de materiais finos para as zonas de exploração, 
medida que já se encontra incluída no Plano de Lavra; 

• Será assegurada a manutenção e revisão periódicas da fossa séptica estanque; 

• O abastecimento aos equipamentos deverá ser sempre efetuado em local protegido com uma 
bacia para a retenção de eventuais derrames; 

• Durante os períodos secos e, nomeadamente em dias de vento mais forte, haverá lugar à 
aspersão de água (sem encharcamento) nos caminhos não asfaltados, com vista à diminuição 
da dispersão de partículas de granulometria mais fina.  

Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes (óleos e 
lubrificantes), todos os trabalhadores da pedreira encontram-se instruídos para que, caso se detecte 
algum derrame, o responsável da pedreira será imediatamente avisado, o equipamento enviado para 
reparação e a área contaminada é confinada, retirada e recolhida por empresa credenciada a fim de ser 
processada em destino final apropriado. 

Caso se intersectem estruturas cársicas (limpas, sem preenchimento significativo de terra rossa) 
durante o avanço da lavra, dever-se-ão implementar as seguintes medidas de minimização de carácter 
específico: 

• Afastar o máximo possível fluidos como os hidrocarbonetos e/ou óleos (novos ou usados); 

• Garantir proteção física do acesso às estruturas cársicas, impedindo a introdução de resíduos 
ou objetos estranhos ao maciço rochoso natural; 
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• Desviar as águas industriais com elevado teor de sólidos em suspensão (resultantes do corte 
do calcário em talhadas, com recurso a máquinas de fio diamantado), impedindo a sua 
infiltração na estrutura cársica. 

Caso seja necessário, o bombeamento de água acumulada no fundo da corta para linha de água 
adjacente deverá ser realizado com chupador junto à superfície da água para minimizar a presença de 
partículas em suspensão. Caso este procedimento se revele insuficiente, deverá ser projetado órgão de 
tratamento (e.g. bacia(s) de decantação). 

5.3.3. Solos e uso atual do solo 

A medida de minimização mais importante para o fator ambiental Solos e Uso do Solo, consiste na 
implementação PARP, onde são preconizadas ações de preservação e reconstituição do solo afetado e 
a sua subsequente revegetação com espécies tradicionais e autóctones. 

As atividades de preservação e reconstituição do solo consistirão na decapagem da camada superficial 
das áreas a intervencionar e posterior armazenamento em pargas, devidamente cuidadas e mantidas. 
Esses solos serão depositados sobre os materiais modelados e compactados, servindo de substrato 
para a implantação da vegetação.  

Quanto ao uso do solo, destaca-se que a implementação eficiente do PARP permitirá a reconversão da 
área intervencionada para uma área sustentável do ponto de vista ambiental, minimizando impactes 
negativos gerados ainda durante a fase de exploração e reconvertendo-os, globalmente e a longo 
prazo, num impacte positivo significativo e permanente. 

Nesse sentido, sempre que seja necessário proceder à decapagem dos solos, nomeadamente, no 
âmbito da abertura de caminhos, infraestruturações ou escavações, deverá ser garantido o 
armazenamento e preservação da camada superficial decapada, correspondente às terras vegetais com 
maior capacidade produtiva (com maior teor em matéria orgânica em minerais), de modo a serem 
utilizadas na recuperação paisagística das áreas intervencionadas. 

O armazenamento deverá ser efetuado em pargas, que deverão apresentar uma estrutura estreita, 
comprida e com uma altura nunca superior a 2,00 m, com o cimo ligeiramente côncavo para uma boa 
infiltração da água. As mesmas deverão ser semeadas com tremocilha ou abóbora à razão de 3 g/m2 
para evitar o aparecimento de ervas infestantes e melhor conservar esses solos.  

Deverá ainda garantir-se o manuseamento, em local adequado, de produtos como os óleos, os 
combustíveis e os lubrificantes, uma vez que o derramamento deste tipo de produtos induz à 
contaminação e poluição do solo e subsolo e consequentemente dos recursos aquíferos.  

Em suma, após a desativação da pedreira, toda a área intervencionada será alvo de recuperação 
paisagística com vista à concretização de um sistema silvícola sustentável, minimizando impactes 
negativos, gerados durante a fase de exploração e reconvertendo-os, globalmente e a longo prazo, num 
impacte positivo significativo e permanente. 

5.3.4. Qualidade do ar 

As partículas em suspensão constituem o principal poluente atmosférico emitido pelos trabalhos de 
exploração da pedreira Casal Farto n.º 3. Este poluente será gerado principalmente por ressuspensão a 
partir dos acessos (asfaltados ou não), tendo-se concluído que existe a possibilidade de limitar as suas 
emissões. Face a essa conclusão recomenda-se o controlo das emissões fugitivas de partículas 
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provenientes dos caminhos não asfaltados no interior e no acesso da pedreira, recorrendo à rega por 
aspersão de água, essencialmente no semestre seco.  

Os resultados apresentados na avaliação de impactes ambientais demonstram que a aspersão de água 
nos acessos não pavimentados poderá conduzir à redução significativa das emissões de partículas. 
A implementação desta medida deverá contribuir para o cumprimento dos limites impostos pelo 
Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, o que será validado através da execução do Plano de 
Monitorização proposto no presente EIA. 

Relativamente ao transporte dos materiais, deverá ser dada especial atenção ao controlo do estado de 
conservação e de limpeza das viaturas utilizadas. 

5.3.5. Ambiente sonoro 

Da análise de impactes realizada conclui-se que os valores limite estabelecidos pela legislação para as 
atividades ruidosas permanentes serão cumpridos em todos os pontos considerados, tendo em conta 
que ainda não estão delimitadas as zonas sensíveis e mistas.  

Pelo exposto, considera-se que não é necessário o estabelecimento de quaisquer medidas de 
minimização do ruído produzido pelos trabalhos. No entanto, destaca-se que os equipamentos a utilizar 
nos trabalhos deverão cumprir os requisitos do Decreto-Lei nº76/2002, de 26 de março relativo à 
emissão de ruído, devendo também ser evitada a utilização de máquinas que não possuam indicação da 
sua potência sonora, garantida pelo fabricante. 

5.3.6. Flora e vegetação e Fauna e habitats 

No âmbito da descrição da situação de referência verificou-se que, existem ao nível da flora e habitats e 
fauna alguns valores naturais importantes na área a intervencionar.  

Neste contexto, as medidas apontadas para este factor ambiental incluem, para além das medidas 
gerais do projeto, que visam minimizar e compensar impactes negativos relativos a mais do que um 
factor ambiental, a seguinte recomendação direcionada: 

• Evitar as ações de desmatação e decapagem durante a época de reprodução da maioria das 
espécies faunísticas (essencialmente de março a junho); 

• Utilizar vegetação na recuperação paisagística que respeite o elenco florístico da região, 
nomeadamente utilizando plantas das etapas sucessionais das comunidades climácicas, já 
referidas neste relatório, que se incluem no habitat 5330 – Matos termomediterrânicos 
pré-desérticos; 

• As áreas em recuperação deverão ser alvo de manutenção de forma a garantir que são 
criadas as condições para o normal desenvolvimento do habitat natural. Desta forma, 
propõem-se o adequado controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o 
adensamento de manchas de vegetação mais ralas, fatores que permitem acelerar os 
processos de recuperação natural. 
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Estas medidas permitirão minimizar os impactes sobre as espécies faunísticas e sobre a flora e 
vegetação presentes.  

Se o sucesso e as boas práticas da recuperação forem assegurados, serão criadas as condições para o 
restabelecimento e manutenção das comunidades presentes a nível local e regional. 

5.3.7. Paisagem 

As medidas de minimização dos impactes visuais e paisagísticos resultantes da ampliação da pedreira 
Casal Farto n.º 3 consistem essencialmente na efetiva implementação do Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística (PARP), incluído no Plano de Pedreira, o qual garantirá a sua recuperação 
faseada, em articulação com o avanço da lavra. 

Destaca-se que, muitas das medidas integradas no PARP terão, também, incidências benéficas sobre 
outros parâmetros ambientais, uma vez que, no seu conjunto, tenderão a proteger de uma forma 
integrada toda a envolvência ambiental nos seus múltiplos aspetos. Assim, e em resultado da 
elaboração do EIA, foram incluídas no PARP as seguintes orientações para minimização dos impactes 
associados à fase de exploração: 

• A integração paisagística da pedreira contemplou o revestimento vegetal da área com recurso 
a sementeira de misturas de herbáceas e herbáceo-arbustiva em toda a área aterrada e 
modelada; 

• Promoveu-se a minimização das alterações à morfologia do território nas áreas a recuperar 
através do seu aterro com os estéreis resultantes da exploração (enchimento mínimo), a que 
se seguirá, a reposição das terras de cobertura e o restabelecimento de um coberto vegetal 
autóctone; 

• O elenco florístico selecionado corresponde, na sua maioria, à vegetação local, a fim de 
garantir a renaturalização do espaço; 

Para a fase de desativação, considera-se essencial que a implementação do PARP só seja dada como 
completamente concluída, após vistoria que comprove a reconversão de todas as áreas afetadas no 
decurso da atividade extrativa. 

5.3.8. Socioeconomia 

Na fase de exploração deverá ser dada preferência à população local nos empregos criados na pedreira 
Casal Farto n.º 3, com o objetivo de reduzir os níveis de desemprego e permitir uma maior aceitação da 
incomodidade associada à implementação do projeto por parte da população local. 

Serão adotadas as medidas de minimização de ruído e qualidade do ar definidas nos respetivos 
capítulos específicos. De igual modo, serão adotadas medidas de proteção individual dirigidas aos 
trabalhadores mais expostos à poluição sonora e atmosférica resultante da exploração de acordo com 
as normas legais em vigor. 

Será colocada sinalética de trânsito vertical e horizontal adequada na entrada e saída de veículos afetos 
à exploração da pedreira no entroncamento do acesso à pedreira com a EM 357, de forma a ordenar e 
compatibilizar o tráfego de veículos pesados afetos à exploração com o tráfego automóvel quotidiano 
registado nessa via. 
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Dado que o principal efeito exterior da pedreira em apreço se relaciona com a eventual degradação do 
pavimento de vias municipais (da responsabilidade da Câmara Municipal de Ourém), e com o objetivo 
de minimizar eventuais efeitos negativos da circulação de veículos pesados de transporte de calcário 
ornamental da pedreira Casal Farto n.º 3, recomenda-se que, em conjunto com as pedreiras que 
laboram no núcleo de pedreiras de Casal Farto sejam efetuadas comparticipações financeiras para a 
recuperação das vias.  

5.3.9. Património arqueológico e Arquitetónico 

Como medidas de caracter geral há referenciar às seguintes: 

• Acompanhamento integral e contínuo, por um arqueólogo, dos trabalhos que envolvam o 
remeximento e escavação a nível do solo e subsolo (desmatação, decapagem e escavação), 
com efeito preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos e de 
cavidades cársicas com potencial interesse arqueológico. Tal acompanhamento consiste na 
observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e o revolvimento de 
solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação ou regularização do 
terreno) e a escavação no solo e subsolo. Os resultados deste acompanhamento podem 
determinar a adoção de medidas de minimização específicas (e.g. avaliação 
arqueo-espelológica, registo, sondagens, escavações arqueológicas). Os eventuais achados 
móveis efetuados no decurso desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado 
pelo organismo de tutela do património cultural. 

• O proprietário ou o responsável pela exploração deverá obrigatoriamente comunicar à 
Direção-Geral do Património Cultural o, eventual, aparecimento de vestígios arqueológicos 
e/ou o aparecimento de cavidades cársicas, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem 
acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse cultural. 

As ocorrências 01 a 03 localizam-se na envolvente da pedreira, pelo que não se propõem quaisquer 
medidas de minimização específicas. 

5.3.10. Ordenamento do território e Servidões 

Ainda que não se preveja a existência de impactes no que se refere ao ordenamento do território, 
atendendo a que a área da pedreira se encontra integrada em linha de água (apenas de caráter 
torrencial), na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e na Reserva Ecológica Nacional (REN), classificada 
como “Área de Máxima Infiltração”. 

No âmbito da linha de água de caracter torrencial, importa garantir a drenagem, pela construção de 
valas, como proposto em projeto. No âmbito da RAN, a decapagem e preservação do solo em pargas, a 
reutilizar na recuperação paisagística da pedreira. Quanto à REN, considera-se que as medidas de 
minimização passam pelo cumprimento das recomendações explicitadas no Capitulo IV.5.3.1 – 
Recursos hídricos superficiais e subterrâneos, que asseguram a salvaguarda de potenciais 
contaminações do sistema aquífero, e no Capítulo IV.5.3.2 - Qualidade das águas. 
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6. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento suscetíveis de 
comprometer a avaliação do projeto. 

No entanto, destacam-se aqui os aspetos incontornáveis que foram detetados nas avaliações dos 
fatores ambientais Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Fauna e Habitats, 
Património Arqueológico e Arquitetónico e Socioeconomia: 

• a ausência de estações da rede nacional de monitorização da qualidade das águas no local, o 
que implica a inexistência de séries temporais de parâmetros de qualidade, com base nas 
quais pudessem ser analisadas tendências e eventuais desvios; 

• em relação à qualidade do ar, destaca-se a ausência de dados com resoluções espacial e 
temporal adequadas à caracterização local, bem como registos atualizados das emissões 
atmosféricas por fonte poluente; 

• relativamente ao ambiente sonoro, destaca-se a ausência de delimitação das zonas previstas 
na lei como “sensíveis” ou “mistas”, do ponto de vista do ruído ambiente; 

• a carência de estudos científicos sobre os impactes que as explorações de inertes têm a 
médio e a longo prazo sobre a fauna (impactes locais e impactes cumulativos). 

• quanto ao património arqueológico e construído a principal adversidade prendeu-se com as 
dificuldades de visibilidade da superfície do solo, devido ao denso coberto vegetal existente 
na área não desmatada. 

• a inexistência de dados de tráfego para a EM 357. 
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1. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO 

Neste plano de monitorização definem-se os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes 
ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da análise de impactes efetuada anteriormente. 

Na conceção deste plano de monitorização considerou-se a caracterização da situação de referência, 
as ações decorrentes da exploração e desativação da pedreira bem como as medidas de minimização 
propostas. Considerou-se ainda que, enquanto instrumento pericial, deveria ser capaz de: 

• Avaliar a eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes previstos; 

• Detetar impactes diferentes, na tipologia ou na magnitude, daqueles que haviam sido 
identificados; 

• Permitir a distinção entre as consequências das ações do projeto e a variabilidade natural do 
meio ambiente; 

• Definir técnicas de amostragem e de leitura e unidades de medida padronizadas, de forma a 
ser possível estabelecer comparações entre dados, incluindo o seu enquadramento legal, e 
definir padrões de evolução dos parâmetros monitorizados, ao longo do tempo; 

• Incluir ferramentas de análise expeditas que permitam uma intervenção pronta capaz de 
minimizar os desvios verificados, em tempo útil. 

Importa, ainda, referir que, com a implementação deste plano de monitorização, será constituída uma 
base de dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais perante a atividade extrativa, gerando 
uma experiência notável num sector onde persiste uma tradição de fraco desempenho ao nível da 
preservação da qualidade ambiental. 

1.2. METODOLOGIA 

Os fatores ambientais considerados críticos para integrarem este plano de monitorização foram a 
geomorfologia, a linha de água (carater torrencial) a qualidade do ar, o ambiente sonoro e o património. 

Para cada um destes fatores ambientais foram estabelecidas ações de monitorização parcelares, 
recorrendo-se à seguinte metodologia: 

Estabelecimento dos objetivos da monitorização 

Para cada descritor foi estabelecido um quadro de objetivos a cumprir e que, genericamente, 
perspetivam confrontar, sempre que possível, o desempenho ambiental previsto no presente processo e 
aquele que irá ocorrer no terreno. 

Discriminação das atividades de monitorização 

Para cada descritor são apresentadas especificações técnicas de execução das ações de 
monitorização, incluindo: parâmetros a monitorizar; locais de amostragem, leitura ou observação; 
técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários (quando aplicável); frequência de 
amostragem, leitura ou observação; duração do programa. 
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Definição de critérios de avaliação de desempenho 

Foi necessário estabelecer critérios de avaliação de desempenho, que especifiquem os níveis de 
mudança ou de tendência que o programa de monitorização deverá estar habilitado a detetar, a partir 
dos quais será necessário intervir com a introdução de medidas de gestão ambiental. 

Os critérios de avaliação de desempenho, por comparação com as observações efetuadas, irão 
determinar uma das seguintes avaliações: 

• Excede o desempenho previsto; 

• Cumpre o desempenho previsto; 

• Não cumpre o desempenho previsto. 

Contudo, para alguns dos descritores considerados não existe um registo histórico que permita projetar 
quantitativamente o desempenho esperado. Esta situação decorre, normalmente, da ausência de 
informação para a área estudada ou do fraco nível de confiança dos dados disponíveis. Para estes 
casos, a avaliação de desempenho far-se-á por confrontação dos valores observados com aqueles que 
foram obtidos na caracterização da situação atual ou de referência, muito embora a determinação das 
causas dos desvios e a consequente implementação de medidas de gestão ambiental apenas possa ser 
efetuada na sequência de trabalhos periciais a realizar no âmbito do próprio programa de monitorização. 

Determinação das causas do desvio ao desempenho previsto 

Perante a hipótese de desvio ao desempenho ambiental previsto, preconizou-se a imediata 
implementação de trabalhos periciais tendentes a identificar as causas que lhe estão subjacentes e que 
se considera poderem ter quatro formatos distintos: 

A) Não conformidade na implementação do projeto; 

B) Ineficácia ou desadequação das medidas de gestão ambiental preconizadas no projeto; 

C) Acidente; 

D) Causa exterior ao projeto. 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio ao desempenho previsto 

Tendo sido detetados desvios ao desempenho previsto e estabelecido o nexo de causalidade, 
enunciaram-se as ações de resposta a implementar e que poderão ser de três tipologias distintas: 

Medidas corretivas: destinadas a corrigir situações de não conformidade entre as ações de 
prevenção ou de mitigação de impactes previstos e sua implementação efetiva (Causa do tipo A); 

Redefinição dos objetivos de desempenho ambiental do projeto e/ou de ações do projeto: nos 
casos em que se verificar a ineficácia ou a desadequação das medidas de prevenção ou de 
minimização de impactes propostas ou ainda, devido a uma alteração significativa dos 
pressupostos de base que presidiram à sua elaboração (Causa do tipo B); 

Planos de contingência: destinados a corrigir danos decorrentes de impactes não previstos (Causa 
do tipo C). 

No Quadro IV.14 apresenta-se uma síntese dos trabalhos de monitorização a realizar para os vários 
descritores considerados relevantes para o presente projeto. Complementarmente, no Quadro IV.15 
apresenta-se um cronograma com a identificação das atividades de monitorização a desenvolver e a 
respetiva distribuição anual.  
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Quadro IV.14 - Síntese do Plano de Monitorização a implementar. 
A

m
bi

en
te

 S
on

or
o 

LAeq em modo fast; 
LAeq em modo impulsivo; 

Análise em classes de frequência da banda de 
terços de oitava. 

Envolvente pedreira e zonas 
mais sensíveis ao ruído, face 

aos potenciais recetores 
(Figura III.34) 

Analisador de Ruído em tempo 
real de classe 1, equipado com 

filtro de terços de oitava. 
Deverão ser efetuadas 

avaliações na presença e na 
ausência do ruído gerado pela 

exploração da pedreira. 

Uma vez por ano 

Valores limite estabelecidos para as 
zonas sensíveis e mistas, para os 

parâmetros Lden e Ln, de acordo com o 
RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro). 
Critério de incomodidade estabelecido 
pela alínea b do ponto 1 do artigo 13º 
do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro. 

Técnicas – Reavaliação do equipamento utilizado e/ou das 
técnicas de desmonte. 

Acústicas – Implementação de equipamentos acústicos, 
tais como barreiras acústicas. 

Medidas Organizacionais – Revisão da alocação espacial e 
temporal de meios e da organização espacial da área de 

intervenção. 
Medidas Gerais - Sensibilização e informação dos 

trabalhadores. 

Fases de exploração Projeto. 
44 anos 

P
at

ri
m

ón
io

 

Existência de vestígios arqueológicos sob a 
vegetação ou a camada superficial do solo. 

Áreas recém-desmatadas ou 
decapadas e das primeiras 
escavações de exploração 

Acompanhamento dos trabalhos 
de desmatação e decapagem 

Sempre que for efetuada uma 
desmatação ou decapagem 

Deteção e preservação atempada de 
eventuais achados arqueológicos 

Reforço da formação do encarregado, responsável técnico 
e outros trabalhadores da pedreira, no sentido de melhor 

identificarem outros vestígios que possam vir a surgir; 
Informar as entidades competentes, interrupção dos 

trabalhos de exploração, avaliação dos vestígios 
encontrados, propostas de ações a tomar para melhor 
identificação dos vestígios e ou para a sua proteção. 

Fase de exploração, enquanto 
existirem frentes a desmatar e 

a decapar  

 

 

 

 

DESCRITOR 

AMBIENTAL 
PARÂMETROS A AVALIAR LOCAL DE AMOSTRAGEM MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

FREQUÊNCIA E PERÍODO DE 

AMOSTRAGEM 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO 
MEDIDAS A IMPLEMENTAR EM CASO DE DESVIO DURAÇÃO 

G
eo

m
or

fo
lo

gi
a 

Formas de relevo cársico na formação rochosa. 
Área a afetar com a 

exploração. 

Acompanhamento dos trabalhos 
de desmatação, decapagem, de 

exploração e de desativação 

Sempre que for efetuada uma 
desmatação ou decapagem e 

sempre que forem abertas novos 
pisos e frentes de exploração. 

Durante a fase de desativação, caso 
existam formas de relevo cársico a 

preservar. 

Deteção atempada de eventuais 
formas de relevo cársico e sua 

preservação 

Reforço da formação do encarregado, responsável técnico e 
manobradores, a fim de identificarem formas de relevo que 

possam vir a surgir; 
Informar as entidades competentes e interrupção dos 

trabalhos de exploração no local. 

Enquanto existirem frentes de 
exploração. Caso existam 
formas de relevo cársico a 

preservar, durante a fase de 
desativação. 

R
ec

ur
so

s 
H

íd
ri

co
s 

S
up

er
fic

ia
is

 

Existência de água corrente superficial na 
“linha de água” intersectada pela área de 

Projeto. 

1) 39,5735ºN / 8,6186ºW 
2) 39,5745ºN / 8,6150ºW 

Registo fotográfico, em locais 
fixos e sempre no mesmo 
sentido, ou seja, para W. 

Mensal Existência ou não de caudal. Redimensionamento das valas de drenagem. 
Fase de exploração e de 
desativação do Projeto. 

47 anos 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 a
r 

Concentração de partículas em suspensão 
PM10 (µg/m3) 

Os 2 pontos de amostragem 
(Figura III.33) deverão ser 

desabrigados (não cobertos, 
por exemplo, por copas de 

árvore ou outros obstáculos à 
deposição de poluentes 

atmosféricos). 

Método gravimétrico com 
recurso a um analisador de ar. 

Filtros de membrana com 0,8µm 
de porosidade. 

No período seco (Mai. a Set.) 

Somatório dos períodos de medição 
≥ 7 dias e colheitas de 24 h. 

Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de 
abril - Condicionada aos resultados 
obtidos na monitorização do 1º ano.  
Se não se ultrapassar 80% do valor-
limite diário (ou seja 40 µg/m3) em 

50% do período de amostragem, só 
será necessária nova campanha daí a 

5 anos. 

Se os valores forem ultrapassados a 
monitorização será anual 

Limite e controlo da velocidade de circulação no acesso;  
Implementação do projeto e/ou regularização do acesso à 

área, por aplicação de uma camada de asfalto betuminoso ou 
de agregados; 

Reforço do procedimento de aspersão com água; 

Criação de barreiras artificiais à dispersão dos poluentes, 
utilização de estabilizadores químicos, aplicação de lâminas 

filtrantes sintéticas. 

Fases de exploração. 
Deverá ter início no período 

entre maio a setembro, 
subsequente à aprovação do 

Projeto. 

44 anos 
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Quadro IV.15 - Cronograma anual das atividades a desenvolver 

ATIVIDADES 
MÊS 

JAN FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. 

Geomorfologia             

Recursos Hídricos Superficiais             

Qualidade do Ar       1      

Ambiente sonoro       1      

Património Arqueológico             

Entrega do Relatório de Monitorização Anual            1 

 
 

  Época Aconselhável    Dependente do avanço da lavra nº  Frequência da amostragem no período 
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1.3. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

No sentido de aumentar a eficácia da comunicação dos resultados das ações de monitorização, 
preconiza-se a existência de três tipologias de relatórios, distintos no âmbito e nos objetivos a atingir: 

• Relatórios de monitorização parcelares; 

• Relatórios de monitorização de rotina; 

• Relatórios de monitorização extraordinários. 

Os relatórios de monitorização parcelares deverão descrever, para cada uma das ações de 
monitorização programadas, os trabalhos desenvolvidos, os resultados obtidos e a sua análise crítica. 
Deverão ser produzidos com a periodicidade estabelecida para as atividades a que se referem e 
mantidos na pedreira, para que possam ser consultados, em qualquer momento, pelas entidades com 
competência de fiscalização.  

Os relatórios de monitorização de rotina deverão apresentar, feito o enquadramento do projeto, a 
descrição das ações desenvolvidas, a descrição dos resultados obtidos e a sua interpretação e 
confrontação com as previsões efetuadas neste Plano de Pedreira. Serão elaborados a partir da 
informação de base fornecida pelos relatórios parcelares e deverão reportar-se, pelo menos, a um ciclo 
completo do programa de monitorização, pelo que se preconiza que sejam realizados e enviados para a 
entidade licenciadora, com uma periodicidade anual. 

Os relatórios de monitorização extraordinários deverão ser elaborados e enviados para a entidade 
licenciadora na sequência da deteção de qualquer desvio relevante para os objetivos ambientais 
estabelecidos no presente documento. Estes relatórios deverão detalhar as medidas corretivas ou os 
planos de contingência que se pretende implementar ou, em alternativa, uma proposta justificada de 
redefinição dos objetivos do plano de monitorização. 

1.4. REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Este plano de monitorização deverá apresentar a agilidade necessária para se adaptar a um quadro de 
referência sempre renovado pelo conhecimento carreado por sucessivas campanhas de amostragem e 
pela interpretação de novos dados. Essa capacidade de autorregulação será fundamental para garantir 
a continuação da sua eficácia, principalmente se se considerar a extensão temporal da execução do 
projeto. 
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Neste âmbito, a revisão do plano de monitorização poderá decorrer da necessidade da sua adequação 
à evolução, a médio e a longo prazo, das condições que determinaram a sua elaboração, 
nomeadamente: 

• Da alteração dos pressupostos que sustentaram a elaboração do projeto e que, 
consequentemente, possam alterar a avaliação de impactes ambientais agora efetuada; 

• Da deteção de impactes negativos com natureza ou magnitude distintas daqueles que foram 
previstos neste documento; 

• Da constatação do desajustamento entre as ações de monitorização e os objetivos 
estabelecidos; 

• Da alteração do quadro legal aplicável; 

• Da obsoletização dos meios técnicos preconizados; 

As eventuais propostas de revisão do programa de monitorização deverão ser devidamente 
fundamentadas e incluídas nos relatórios de monitorização a apresentar à entidade licenciadora. 
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1. SINTESE FINAL 

A FILSTONE centra a sua atividade na exploração e comercialização de blocos de calcário ornamental, 
exportação para diversas partes do mundo, das quais se destacam a China. 

Esta empresa explora a pedreira de calcário ornamental Casal Farto, licenciada e em laboração, que se 
pretende ampliar  

Os aspetos texturais, cromáticos e tecnológicos da massa mineral explorada nas pedreiras de calcário 
ornamental tendem a tornar cada jazida única e, por vezes, irrepetível. É o caso do calcário a extrair na 
pedreira Casal Farto n.º 3, com a designação comercial “Creme de Fátima”, que apresenta ainda grande 
versatilidade de aplicação, sendo sobretudo utilizado em revestimentos de interior, cantarias e 
esculturas, com forte aceitação no mercado internacional. 

A elaboração do Plano de Pedreira para a ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 e do EIA decorreram 
de forma concomitante e interativa, pelo que os dados, resultados e recomendações de ambos os 
documentos foram sendo sucessivamente integrados e conciliados. Assim, o objetivo da elaboração 
destes dois estudos foi constituir um instrumento de planeamento e de execução das atividades, bem 
como identificar os principais impactes ambientais positivos e negativos associados à exploração e 
ampliação da pedreira. Acresce que, com estes elementos, a FILSTONE fica dotada de informação que 
lhe permitirá efetuar uma adequada Gestão Ambiental da implementação do projeto, de forma a 
maximizar o equilíbrio entre a área de inserção da pedreira e o meio biofísico, cultural e social que o irá 
enquadrar. 

No que respeita aos diversos fatores ambientais contemplados no presente EIA, os impactes ambientais 
previstos estarão, de um modo geral, confinados à área de intervenção do Projeto e sua envolvente 
próxima.  

Com a implementação do Plano de Pedreira em avaliação no presente EIA, e cumprindo as medidas de 
minimização preconizadas, os impactes ambientais remanescentes (impactes residuais) verão, em 
muitos dos fatores ambientais analisados, o seu significado e magnitude reduzidos. Salienta-se, mais 
uma vez, que a conceção do Plano de Pedreira e a elaboração do EIA decorreram em paralelo e de 
uma forma concomitante, pelo que o projeto avaliado já integra todas as medidas de minimização 
conceptuais consideradas adequadas, restando as ações de cariz voluntário, da responsabilidade do 
explorador. 

Da análise e cruzamento da informação relativa à situação atual da área de intervenção, bem como da 
sua previsível evolução na ausência de projeto, com as diretrizes e opções tomadas no Plano Pedreira, 
concluiu-se que os fatores ambientais relevantes neste Estudo de Impacte Ambiental (EIA) são a 
Qualidade do ar, o Ambiente sonoro, a Paisagem, a Socioeconomia e o Ordenamento do território. 

A área de implantação da pedreira Casal Farto n.º 3 integra-se no núcleo de pedreiras de Casal Farto, 
com cerca de 30 ha e onde se encontram em atividade 15 pedreiras.  

Os impactes previstos, e que terão maior significado sobre os recursos naturais, dizem respeito 
sobretudo à fase de exploração e correspondem às próprias ações de extração do calcário ornamental, 
uma vez que estas operações implicam a emissão de poeiras e ruído, o que irá afetar as comunidades 
florísticas e faunísticas existentes na envolvente. No entanto o facto de se proceder à recuperação 
paisagística da área leva a que estes impactes venham a ser atenuados. 
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Os impactes positivos mais significativos resultantes da implementação do projeto da Pedreira Casal 
Farto n.º 3 decorrem da garantia da viabilidade económica de toda uma estrutura empresarial da 
FILSTONE e a manutenção de 24 postos de trabalho que estarão afetos a esta pedreira. Adicionalmente, 
e de forma indireta, o licenciamento da ampliação desta pedreira tem reflexos na manutenção de toda a 
estrutura socioeconómica já estabelecida e dependente da sua atividade – transportes, energia, 
combustíveis serviços de apoio, etc. – para além da fileira da pedra natural. 

Como referido a FILSTONE procedeu à instrução do processo de regularização aplicável aos 
estabelecimentos industriais de explorações de pedreiras constante no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 
de novembro, e na Portaria n.º 68/2015, de 9 de março, uma vez que a área proposta para a ampliação 
solicitada não é, na totalidade, compatível com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos 
particulares, especificamente com o Plano Diretor Municipal de Ourém. Neste âmbito foram ainda 
consideradas as servidões e restrições de utilidade pública de Reserva Ecológica Nacional (REN), 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Domínio hídrico. 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, estabelece o Regime de Regularização Extraordinário 
de Estabelecimentos Industriais, em que se incluem os estabelecimentos de explorações de pedreiras 
que possuam título de exploração válido e eficaz mas cuja alteração ou ampliação não seja compatível 
com os Instrumentos de Gestão Territorial vinculativos dos particulares, ou com servidões e restrições 
de utilidade pública.  

A instrução do processo de regularização aplicável aos estabelecimentos industriais de explorações de 
pedreiras cuja alteração ou ampliação não seja compatível com os Instrumentos de Gestão Territorial 
obriga ainda a apresentação de Declaração de Interesse Público (DIP) emitida pela Câmara Municipal 
de Ourém, que se obteve. 

A área de intervenção do Projeto encontra-se definida no Plano Diretor Municipal de Ourém como 
Espaços para Indústrias extrativas” - nas subcategorias “Espaço Licenciado, em Licenciamento e 
Reserva” e “Espaço com potencial para futura exploração”, e como “Espaços não urbanos” - 
subcategoria “Espaço Agrícola”. 

No que se refere às servidões e restrições de utilidade pública a área insere-se em Domínio Hídrico 
sujeito a licença utilização, a Reserva Agrícola Nacional compatível com a implementação do projeto e 
Reserva Ecológica Nacional, por abranger “Áreas Estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” 
(definidas no Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de março, como “Área de Máxima Infiltração”), categoria 
considerada compatível com a implementação do projeto. Pelo que no âmbito do Domínio Hídrico, RAN 
e REN se assegurou a compatibilização da atividade extrativa, garantindo que a intervenção proposta 
não virá a afetar significativamente a estabilidade ou o equilíbrio ecológico dos sistemas biofísicos 
afetados. 

Adicionalmente, procedeu-se à identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes da 
implementação do projeto da pedreira Casal Farto n.º 3, tendo-se verificado que o somatório das 
afetações resultantes de ações humanas são, de uma forma geral, bastante semelhantes à situação 
atualmente existente. 

Foram estabelecidos procedimentos para o controlo da evolução das vertentes ambientais apuradas 
como mais sensíveis na avaliação de impactes efetuada neste estudo, nomeadamente, a geomorfologia, 
a linha de água de carater torrencial, a qualidade do ar, o ambiente sonoro e o património estando 
consubstanciados no Plano de Monitorização deste EIA. 
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2. CONCLUSÕES 

De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou este EIA, não é previsível que o projeto de 
ampliação da pedreira Casal Farto n.º 3 venha a induzir impactes ambientais negativos tão significativos 
que o possam inviabilizar.  

De facto, os principais impactes negativos identificados sobre os sistemas biofísico, ecológico, 
socioeconómico e cultural/patrimonial terão, predominantemente, incidência local e carácter temporário, 
uma vez que só se farão sentir durante a fase de exploração.  

Quanto aos impactes positivos associados ao projeto, estes relacionam-se sobretudo com a 
componente socioeconómica, sendo muito significativos às escalas regional e local, pela manutenção e 
criação de emprego direto e indireto, contribuindo eficazmente para a diversificação do tecido 
económico nacional. 

As atividades de extração de calcário decorrerão durante um período de 44 anos e todos os trabalhos 
interventivos na pedreira estarão concluídos ao fim de 45 anos. Existirá ainda um período de 2 anos 
subsequente à desativação da pedreira, relacionado com as atividades de recuperação e manutenção 
paisagística e de monitorização e controlo do aterro 

A correta implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, incluídos no Plano de 
Pedreira, durante as fases de exploração e desativação da atividade extrativa, permitirão a reconversão 
da área e a viabilização de um sistema, económica e ambientalmente sustentável, minimizando 
impactes negativos gerados ainda durante a fase de exploração e reconvertendo-os, globalmente e a 
prazo, num impacte positivo significativo e permanente.  

Assim, considera-se que a atribuição da licença de ampliação da exploração da pedreira Casal Farto 
n.º 3, contribuirá para o desenvolvimento da região, com todos os benefícios económicos e sociais que 
daí advêm, reforçados pelo facto da pedreira, tal como está projetada, ser compatível com os interesses 
ambientais da região. 
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Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território  

Plano Regional de Ordenamento do Território de Oeste e Vale do Tejo 
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VIII. DESENHOS 
 

 

 

Desenho 1 – Levantamento topográfico (escala 1:1000); 
Desenho 2 – Zonamento da área da pedreira (escala 1:1000); 
Desenho 3 – Configuração final da lavra (escala 1:1000); 
Desenho 4 – Planta de sinalização e circulação (escala 1:1000). 
Desenho 5 – Modelação final do aterro (escala 1:1000). 
Desenho 6 – Plano geral de recuperação paisagística (escala 1:1000). 
Desenho 7 – Plano de plantações e sementeiras (escala 1:1000). 
Desenho 8 – Perfis da lavra e da recuperação (escala 1:1000). 

Nota: Os desenhos apresentados foram impressos em formato A3, pelo 
que não se encontram à escala  
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