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Capítulo I - Introdução 

 

1.    IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DA FASE EM QUE SE ENCONTRA E DO PROPONENTE 

1.1     Introdução 

 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é regida pelo Decreto-Lei n° 69/2000, de 3 de Maio, que transpõe para o Direito 

Interno as disposições da Directiva n° 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, com as alterações introduzidas pela 

Directiva n° 97/1 l/CE, do Conselho, de 3 de Março, estando os critérios e limites dos projectos a submeter a AIA definidos 

nos Anexos I e II. Este diploma é regulamentado pela Portaria n° 330/2001, de 2 de Abril, que define as normas técnicas de 

elaboração do EIA e demais documentos a apresentar à autoridade de AIA. 

 

O empreendimento em análise - unidade de extracção de inertes com uma área superior a 5 ha - inclui-se no Anexo 11 do 

Decreto-Lei n° 69/2000, de 3 de Maio, no número 2 - Indústria extractiva, alínea a), referente a pedreiras, minas a céu 

aberto e extracção de turfa (não incluídos no Anexo I), em áreas isoladas ou contínuas. Esta alínea abrange as pedreiras e 

minas com uma área superior a 5 ha ou com uma produção anual que ultrapasse as 150 000 t ou se em conjunto com outras 

unidades similares, num raio de 1 km, ultrapassarem os valores referidos, e explorações de turfa >50 ha. 

 

Assim, o presente projecto encontra-se sujeito à obrigatoriedade de realização de uma Avaliação de Impacte Ambiental, a 

decorrer no âmbito do respectivo processo de licenciamento. 

 

1.2     Identificação do Projecto 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental incide sobre o projecto de alargamento da pedreira n° 5737 denominada Pontal n° 

2, localizada no interior da propriedade designada por Herdade do Marques, situada em Pontal - Pegões Velhos, freguesia de 

Canha, concelho do Montijo. 

 

1.3    Identificação da Fase em que se Encontra o Projecto 

 

A Subareias - Areias, S. A. é detentora de uma licença de estabelecimento para exploração da pedreira n° 5737, que tem 

uma área licenciada de 4 ha, actualmente em exploração, e dispõe de uma instalação industrial anexa para lavagem e 

tratamento de areias (vd. Anexo III). 

 

 

No prosseguimento da sua estratégia de desenvolvimento, a Subareias - Areias, S.A. pretende ampliar a actual área de 

exploração, encontrando-se em curso o respectivo processo de licenciamento. Esta ampliação destina-se a dar continuidade à 

extracção de areias, que irão ser tratadas na instalação de britagem e classificação existente. 
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Assim, o projecto em análise refere-se à ampliação da pedreira para a área total da propriedade (50 ha), embora a área 

passível de exploração seja de 36 ha, mantendo-se em funcionamento a instalação industrial anexa, que já dispõe de 

licenciamento. 

 

1.4 Identificação do Proponente 

 

O proponente do projecto é a empresa Subareias - Areias, S.A., uma sociedade anónima, com sede em Muge, que exerce a 

actividade de extracção, tratamento e comercialização de areias lavadas e classificadas. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A AUTORIZAÇÃO 

 

A entidade licenciadora do projecto em análise é a Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E INDICAÇÃO DO PERÍODO DA SUA 

ELABORAÇÃO 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela Lápis Mágico, Gestão Contabilidade e Serviços, Lda, no 

período de Janeiro a Março de 2006. 

 

4. EVENTUAIS ANTECEDENTES DO EIA 

 

O proponente optou por não realizar a proposta de definição do âmbito, preliminar ao Estudo de Impacte Ambiental, pelo 

que não existem antecedentes a referir. A pedreira em exploração não foi objecto de AIA, devido à sua reduzida área (< 5 

ha). 

 

5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado em conformidade com as metodologias legais recomendadas, assim 

como com as normas, orientações e recomendações gerais existentes no domínio do ambiente e as melhores directrizes 

aplicáveis ao tipo de empreendimento em análise. 

 

Na base metodológica referida, o EIA visa avaliar os impactes susceptíveis de serem provocados pelo empreendimento nas 

vertentes ambientais relevantes, assim como analisar acções de minimização de impactes negativos e acções potenciadoras 

de impactes positivos. 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental será composto por 3 peças - Resumo Não Técnico, Relatório e Anexos. 

 

O Resumo Não Técnico será redigido em linguagem não técnica, com o objectivo de transmitir ao público, de forma 

sintetizada, os principais aspectos analisados no Relatório. 
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O Relatório será composto pelos seguintes capítulos: 

 

• Capítulo I - Introdução, onde se faz a identificação do projecto, do proponente, da entidade licenciadora do projecto e da 

equipa técnica responsável pela elaboração do EIA, bem como da metodologia e estrutura; 

• Capítulo II - Objectivos e justificação do projecto, onde se apresentam os objectivos do projecto e respectivos 

antecedentes; 

• Capítulo III - Descrição do projecto e das alternativas consideradas, onde se apresenta a caracterização técnica do projecto 

e eventuais alternativas consideradas; 

• Capítulo IV - Caracterização do ambiente afectado pelo projecto, onde se apresenta a descrição do ambiente actualmente 

existente, com particular incidência nos descritores que possam vir a ser afectados pelo projecto em análise e a sua 

previsível evolução na ausência deste; 

• Capítulo V - Impactes ambientais e medidas de mitigação, onde se inclui a identificação, previsão e avaliação dos impactes 

positivos e negativos do projecto e uma avaliação global de impactes, através da respectiva matriz, tendo em conta a sua 

importância relativa. Inclui, ainda, um conjunto de medidas e de recomendações tendentes a mitigar os impactes negativos e 

a potenciar os impactes positivos; 

Capítulo VI - Monitorização e medidas de gestão ambiental, onde se propõem directrizes para a monitorização dos factores 

afectados pêlos impactes negativos; 

• Capítulo VII - Lacunas técnicas ou de conhecimentos, onde se identificam,para as diferentes áreas temáticas, os dados de 

base inexistentes ou indisponíveis; 

• Capítulo VIII - Conclusões, onde se sintetizam as principais conclusões do EIA. O Anexo inclui as peças desenhadas e os 

elementos de base, que complementam a informação constante do Relatório. 
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Capítulo II - Objectivos e Justificação do Projecto 

 

1.    ANTECEDENTES DO PROJECTO E SUA CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAIS 

 

1.1     Antecedentes do Projecto 

 

A Subareias - Areias, S.A. é proprietária de uma pedreira com uma área de 4 ha, destinada à extracção de areias, que tem 

anexa uma unidade industrial de lavagem e classificação de areias. Esta pedreira, denominada Pontal n° 2, encontra-se 

actualmente em exploração, dispondo de licenciamento emitido pela DRIELVT (Serviço de Minas), tendo-lhe sido atribuído o 

n° 5737. 

 

A actividade industrial de lavagem e classificação de areias, que se realiza na instalação anexa à pedreira, é abrangida pelo 

Regulamento da Actividade Industrial, com classificação CAE n° 142101, pertencente ao sector "Oficinas de lavagem e 

classificação de saibro e areia". Trata-se, portanto, de um estabelecimento industrial, onde se desenvolve uma actividade de 

classe B. Esta instalação industrial dispõe de licença de instalação e laboração, emitida pela DRIELVT (Serviço de Minas) - 

Proc° n° 229/REAI/LVT. 

 

1.2    Conformidade do Projecto com os Instrumentos de Gestão Territorial 

 

No âmbito do planeamento biofísico do concelho do Montijo, onde se situa o local de intervenção e envolvente, os 

instrumentos de ordenamento do território a considerar são o Plano Director Municipal, a Reserva Ecológica Nacional e a 

Reserva Agrícola Nacional. 

 

O Plano Director Municipal encontra-se plenamente eficaz, por ratificação publicada na Resolução do Concelho de Ministros 

n° 15/97 de 1/2/97, com validade por um período de dez anos. Engloba a RAN e a REN. 

 

O local de intervenção está classificado na Carta de Ordenamento como "Espaço Florestal", na categoria de Área de Floresta 

de Produção. Na envolvente existe apenas uma construção de habitação, que se encontra em ruínas, a cerca de 500 m de 

distância. 

 

A Carta de Ordenamento do concelho do Montijo, correspondente ao local de intervenção e envolvente, é apresentada na 

Fig.II. 1. 

 

O local de intervenção, segundo a Carta de Condicionantes, apresentada na Fig.II. 2, está classificada como "montado de 

sobro" numa extensão correspondente a cerca de 75 % da sua área global, embora, na realidade, se verifique que 

actualmente não existem praticamente sobreiros. A legislação aplicável ao montado de sobro é o Decreto-Lei n° 11/97, de 11 

de Janeiro, sendo o Instituto Florestal a entidade com jurisdição nesta matéria. 
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Carta de ordenamento 
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Carta de condicionantes 
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A Fig.II.3 representa as cartas de RAN - Reserva Agrícola Nacional e de REN - Reserva Ecológica Nacional, correspondentes ao 

local de intervenção e envolvente, verificando-se que não existe afectação destas áreas regulamentares pelo projecto em 

análise. 

 

Não se verifica a afectação de outras condicionantes regulamentares. 

 

2.    DESCRIÇÃO DOS OBJECTIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJECTO 

 

2.1 Objectivo do Projecto 

 

Pretende-se proceder à expansão da actividade da empresa Subareias - Areias, S.A. na área da extracção, lavagem e 

classificação de areias, através do alargamento da área actual de exploração de 4 para 36 ha. 

 

O projecto visa a valorização de um recurso natural, através da sua extracção e processamento, de modo a obter um produto 

de qualidade, com utilização nos sectores da construção civil e obras públicas, a nível local e regional. 

 

A pedreira, objecto de processo de ampliação, encontra-se bem localizada para abastecer o mercado da região, não sendo 

esta localização problemática, em termos dos eventuais incómodos causados à população, devido ao grande afastamento 

entre as frentes de desmonte e os núcleos habitacionais. 

 

2.2     Necessidade do Projecto 

 

A actividade de construção civil e obras públicas tem registado um crescimento importante nos últimos anos, havendo uma 

necessidade crescente de materiais de construção, nomeadamente de areias e britas, entre outras matérias primas. 

Actualmente, a exploração de areias é a única forma de fazer face a esta procura, dado que em Portugal não é prática 

corrente utilizar materiais reciclados, provenientes de demolições, para substituir as necessidades em inertes, por estes não 

cumprirem as especificações do LNEC para os materiais a aplicar na construção civil. De notar que nos países onde se recorre 

à utilização de materiais reciclados, estes cobrem apenas uma fracção relativamente reduzida da procura (geralmente < 10). 

 

Em 1998, segundo dados publicados pelo Instituto Geológico e Mineiro, existiam 580 pedreiras em actividade no país, no 

segmento das "Areias, argilas e pedra britada" (72 explorações de areias e saibro, 88 de argilas e caulino e 420 de pedra 

britada), das quais 264 situadas na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se localiza cerca de 80 % da produção global de 

areia do continente. 

 

O Quadro II.1 apresenta a produção dos referidos produtos, em 1997 e 1998. 
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Carta de RAN e de REN 
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Quadro II.1- Produção de areias, argilas e pedra britada 

1997 1998 
Produtos 

Massa (t) Valor (c.) Massa (t) Valor (c.) 

Areias 7 315 171 3 907 214 6 412 755 4 058 213 

Argilas 3 420 493 1 402 232 3 515 760 1 322 960 

Caulino 216 075 798 902 271 296 898 185 

Pedra britada 63 391 664 48 238 602 69 330 303 52 440 792 

Total 74 343 403 54 346 950 79 536 114 58 720 150 

Fonte: Instituto Geológico e Mineiro - Boletim de Minas, n°1 de 2000 

 

Face ao exposto, toma-se necessário assegurar que a extracção de areias seja efectuada em áreas adequadas, não apenas em 

termos das reservas de massa mineral existentes, como também sob o ponto de vista ambiental, procurando soluções de 

equilíbrio entre a exploração de recursos, com a minimização do seu impacte ambiental, e a criação de 

riqueza, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentado. 
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Capítulo III - Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas 

 

1.    INTRODUÇÃO 

 

A Subareias - Areias, S.A. é proprietária de uma pedreira, actualmente em exploração, com uma área de 4 ha, destinada à 

extracção de areias, que tem anexa uma unidade industrial de lavagem e classificação de areias. 

 

Pretende-se proceder à expansão da actividade da empresa Subareias - Areias, S.A. na área da extracção, lavagem e 

classificação de areias, através do alargamento da área actual de exploração de 4 para 36 ha. 

 

2.    ALTERNATIVAS DO PROJECTO 

 

As alternativas que se podem colocar a um projecto desta natureza, exploração de um recurso natural existente numa 

determinada área, são relativas à opção zero, ou seja, à não realização do projecto e ao método de exploração a utilizar. 

 

O desenvolvimento da indústria da construção civil e obras públicas, essencial ao desenvolvimento económico do país, 

assegura uma procura crescente de diversas matérias primas, de entre as quais os inertes, provenientes da actividade em 

apreço. 

 

Dada a existência de um recurso natural de qualidade, numa área passível de exploração em boas condições ambientais, que 

permite dar continuidade a uma actividade já existente no local, considera-se inadequada a opção de não realização do 

projecto. 

 

O método de exploração a utilizar está de acordo com a legislação em vigor para empreendimentos desta natureza. 

 

3.    PROJECTOS COMPLEMENTARES 

 

Não se prevê a implementação de novos projectos, associados à ampliação e exploração da pedreira em apreço. 

 

A instalação industrial existente, que se encontra em plena laboração, está equipada com os requisitos necessários ao seu 

funcionamento: sistema de abastecimento de energia elétrica e de combustíveis, furo para abastecimento de água industrial 

e ETAR para tratamento das águas residuais. 

 

Os acessos viários a utilizar no escoamento do produto final serão os actualmente existentes. 

 

4. PROGRAMAÇÃO DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO 
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4.1 Fase de Construção 

 

A Subareias - Areias, S.A. iniciou a actividade de extracção e processamento da Pedreira do Pontal n° 2 em 1995. Pretende-

se iniciar a ampliação da pedreira, assim que seja concedido o respectivo licenciamento. 

 

Dado que a instalação industrial já se encontra em funcionamento, o presente estudo não considera a existência de fase de 

construção, relativamente aos anexos da pedreira. 

 

4.2 Fase de Exploração 

 

A duração da fase de exploração dependerá, essencialmente, das reservas existentes. As reservas estimadas para a área de 

ampliação, considerando a globalidade da massa mineral e uma altura média de 10 m por degrau, estão indicadas no Quadro 

III. 1: 

 

Quadro III. 1 - Reservas minerais 

Massa Mineral 

(areia e seixo) 

Reservas estimadas 

(m3) 

Aproveitamento 

(%) 

Reservas prováveis 

(m3) 

Degrau superior 3 551 920 80 2 841 536 

Degrau intermédio 3 118 640 80 2 494 912 

Degrau inferior 2 706 000 80 2 435 400 

Total 9 376 560 --- 7 771 850 

                 Fonte: Plano de Lavra 

 

Atendendo às reservas estimadas prováveis e ao regime de exploração, a ampliação da pedreira, a um valor de extracção 

entre 200000 e 300 000 m3/ano, permitirá a continuação da actividade durante cerca de 25 anos, para além da data de 

conclusão de exploração da actual pedreira. 

 

De notar que a exploração da massa mineral poderá ser efectuada em várias frentes em simultâneo de forma a optimizar a 

exploração, isto é, de forma a permitir a rotatividade das frentes de exploração, quando as condições climatéricas não forem 

favoráveis, ou em função da qualidade da massa mineral existente nos vários locais. 

 

4.3 Fase de Desactivação 

 

Na fase de desactivação do projecto, que deverá ocorrer em 2027, será implementado o Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística de forma a conferir ao local de intervenção determinadas características, de natureza ambiental e paisagística, 

em conformidade com a situação inicial ou, se possível, melhorada. 

 

A solução preconizada no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, como mais adequada para o local, assenta nas 

seguintes vertentes principais: 
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- naturalização do modelado do terreno; 

- revegetação, com coberto vegetal constituído por espécies autóctones em padrão de mosaico arbustivo e arbóreo. 

 

Incluída no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, como fase preliminar, será instalada uma cortina arbórea nos 

limites da propriedade, de modo a diminuir a acessibilidade visual do local, assim como a constituir uma barreira à dispersão 

de poeiras para o exterior. 

 

5.    LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

5.1     Localização 

 

O empreendimento localizar-se-á no prédio rústico denominado Pontal n° 2, situado na freguesia de Canha, concelho do 

Montijo. A Fig.III.1 apresenta a respectiva localização. 

 

O acesso ao local faz-se a partir da EN 10, que liga o Infantado ao Cruzamento de Pegões. Saindo deste em direcção a Norte 

e percorridos cerca de 3 kms, inflecte-se à esquerda, chegando ao local após percorrer cerca de 250 m no interior da 

propriedade. 

 

5.2     Indicação das Áreas Sensíveis 

 

As áreas sensíveis existentes no concelho do Montijo e envolvente, conformes com a definição do art° 2° do Decreto-Lei n° 

69/2000 de 3 de Maio, estão representadas na Fig. III.2. De acordo com a citada legislação, subdividem-se em Áreas 

protegidas, Sítios da Rede Natura 2000 e Áreas de protecção aos monumentos. 

 

5.2.1   Áreas protegidas 

 

As áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n° 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n° 227/98, de 17 de Julho são as seguintes: 

 

• Reserva Natural do Estuário do Tejo, criada pelo Decreto-Lei n° 565/76. 

 

A parte da área do Estuário do Tejo, localizada nos concelhos de Benavente, Loures e Vila Franca de Xira, encontra-se 

classificada como Sítio Ramsar ao abrigo do estatuto de protecção internacional da Convenção de Ramsar. 

 

5.2.2   Sítios da Rede Natura 2000 

 

As zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n° 140/99, de 24 

de Abril, no âmbito das Directivas n08 79/409/CEE "Aves" e 92/43/CEE "Habitais", integradas na Rede Natura 2000, são as 

seguintes: 

 



Ampliação da Pedreira nº 5737 Pontal nº 2 – Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 

24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização do projecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ampliação da Pedreira nº 5737 Pontal nº 2 – Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 

25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas sensíveis 

 

 

 

 



Ampliação da Pedreira nº 5737 Pontal nº 2 – Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 

26 

  

 

• Estuário do Tejo, pertencente à Lista Nacional de Sítios - Fase l, ao abrigo da Directiva "Habitats". 

 

É a zona húmida mais extensa do país e uma das mais importantes da Europa, que inclui as maiores extensões contínuas de 

sapal. 

 

Em termos biogeográfícos, situa-se, na zona de transição entre o litoral com características nitidamente atlânticas e 

predominantemente mediterrânicas. 

 

Apresenta uma elevada biodiversidade e uma notável diversidade paisagística. 

 

A faixa entre-marés, de grande extensão relativa, desempenha funções essenciais para a manutenção dos ecossistemas 

estuarinos e do litoral adjacente. Importante para os peixes migradores e lontras e muito importante para as aves aquáticas. 

 

• Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo, criada pelo Decreto-Lei n° 280/94, ao abrigo da Directiva "Aves"; Planície 

aluvial, onde existem diversos tipos de habitais agrícolas de características particulares, como pastagens e prados de lezíria, 

alguns dos quais periodicamente alagados, formando charcos temporários. 

 

Caracteriza-se por ser uma zona húmida de importância internacional para a invernada e passagem de aves dependentes de 

zonas húmidas. 

 

5.2.3   Áreas de protecção aos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público 

 

O património arquitectónico e construído inventariado no concelho do Montijo, segundo o respectivo PDM, é o seguinte: 

 

^ Imóveis de interesse publico: 

- Igreja Matriz do Divino Espírito Santo - Montijo 

- Igreja de Jesus da Irmandade de Nossa Senhora Madre de Deus Virgem Maria, da Misericórdia de Aldeia Galega do Ribatejo - 

Montijo 

- Igreja de S. Jorge e Ermida de Nossa Senhora da Piedade - Sarilhos Grandes 

 

^ Valores concelhios: 

- Igreja de Nossa Senhora da Oliveira - Canha 

- Fontanário de Pegões Velhos - Pegões Velhos 

- Árvores isoladas de interesse público: Pinupinea L., no Pinhal das Sesmarias, freguesia de Santo Isidro e Quercus suber L., 

na Herdade de Vale da Balsa, freguesia de Canha. 

 

^ Imóveis e ocorrências a preservar, propostos para classificação no PDM: 

- Ermida de Nosso Senhor Jesus dos Aflitos - Montijo 

- Ermida de Santo António - Montijo 

- Capela de São Sebastião - Montijo 
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- Marco da Légua - Montijo 

- Moinhos de Maré - Cais, Mundet e Lançada - Montijo 

- Cais dos Vapores - Montijo 

- Igreja de Nossa Senhora da Atalaia - Atalaia 

- Cruzeiros da Atalaia - Atalaia 

- Ermida de São Sebastião ou Igreja da Misericórdia - Canha 

- Posto da GNR - antiga CM de Canha - Canha 

- Fonte do Povo - Canha 

- Área urbana da Herdade de Colares Perdizes - Canha 

- Área urbana da Herdade do Duque - Canha 

- Monte do Escatelar - estrada de Canha - Vendas Novas 

- Monte do Montinho - estrada de Vendas Novas - Canha 

 

5.2.4   Conclusão 

 

Verifica-se que a área de intervenção não afecta, de forma directa ou indirecta, qualquer tipo de área sensível, nem de 

imóvel classificado ou proposto para classificação. 
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6.    DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

6.1     Introdução 

 

O alargamento da área de exploração da pedreira, bem como o tratamento mineralúrgico anexo, manter-se-ão nos moldes 

actuais, utilizando os mesmos processos e equipamentos. A descrição geral do processo será feita de acordo com o Plano de 

Lavra, apresentado em Anexo. 

 

6.2     Descrição Geral da Instalação 

 

6.2.1   Situação da instalação face aos licenciamentos 

 

A pedreira actualmente em exploração, com uma área de 4 ha, dispõe de licenciamento emitido pela DRIELVT (Serviço de 

Minas), tendo-lhe sido atribuído o n° 5737. O processo de licenciamento do alargamento da pedreira encontra-se em curso. 

 

A actividade industrial de lavagem e classificação de areias, que se realiza na instalação anexa à pedreira, dispõe de licença 

de instalação e laboração, emitida pela DRIELVT (Serviço de Minas) - Proc° n° 229/REAI/LVT. 

 

6.2.2   Regime de funcionamento e número de trabalhadores 

 

A instalação funcionará com um turno diário. 

 

O pessoal afecto à exploração da pedreira e instalação industrial anexa é constituído por quatro trabalhadores: dois 

operadores de máquinas na área de extracção, um administrativo e um encarregado. 

 

6.2.3   Consumos de matérias-primas 

 

A instalação industrial processa a massa mineral, extraída da pedreira anexa, produzindo entre 20 000 a 25 000 t/mês de 

areias classificadas. 

 

6.2.4   Descrição do processo de produção 

 

O empreendimento é constituído por duas unidades distintas: 

- a pedreira, para extracção da matéria-prima; 

- a instalação industrial para classificação e lavagem de areias e seixo. 

 

A Fig. III. 3 apresenta a Planta Geral da Pedreira do Pontal - área de exploração, existente e a ampliar, e instalação 

industrial. 
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Planta geral da pedreira do Pontal 

 

 



Ampliação da Pedreira nº 5737 Pontal nº 2 – Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 

30 

  

 

 

 

6.2.4.1 Extracção de areias 

 

A exploração da pedreira (areeiro) será realizada segundo os procedimentos previstos no Plano de Lavra, apresentado em 

Anexo. 

 

O método de exploração a utilizar, nos termos da legislação em vigor, será o desmonte por degraus direitos de cima para 

baixo, onde a escavação, corta, será desenvolvida segundo três degraus ou patamares com cerca de 10 m de altura. 

 

O equipamento a utilizar na extracção de matéria-prima será composto por uma pá retroescavadora de rotação total, uma pá 

carregadora frontal e dumpers Volvo BM de descarga posterior. A retroescavadora será utilizada no desmonte da massa 

mineral, enquanto que a pá frontal fará a desmatagem, a descubra e carga dos produtos finais. 

 

6.2.4.2 Preparação do desmonte 

 

A extracção será feita a partir da pedreira, actualmente em exploração, continuando a ser feita às cotas existentes. O acesso 

à extracção será feito por pistas compactadas e por rampas de acesso directo aos degraus, que não terão declives superiores 

a 10 – 12 % . Os degraus terão uma largura adequada para permitir a circulação dos equipamentos em absoluta segurança. 

 

A preparação do desmonte resume-se às operações que permitem pôr a descoberto a massa mineral a explorar, isto é, a 

massa mineral será previamente desmaiada dos matos e arbustos, colocando a descoberto a terra vegetal existente, que será 

decapada e armazenada em local próprio, para ser utilizada na integração ambiental final. 

 

A bancada de descubra terá a altura máxima de 0.5 m e avançará suficientemente afastada das frentes, de modo a não 

dificultar e atrasar os trabalhos de desmonte e também para que as águas de escorrência provocadas pelas chuvas não 

"sujem" a matéria prima. 

 

6.2.4.3 Desmonte 

 

A exploração da massa mineral será feita por desmonte mecânico, não sendo necessário utilizar explosivos devido à fraca 

coesão do material. Será utilizada uma pá retroescavadora de rotação total ou uma pá carregadora frontal, que trabalhará 

de nível, carregando em simultâneo os dumpers de descarga posterior, que transportarão a massa desmontada para a torva 

da instalação industrial. 

 

A exploração irá continuar os trabalhos da actual área licenciada, avançando para Sul e descendo em corta, com 3 degraus 

de sensivelmente 10 m, e patamar lateral nunca inferior à altura do degrau anterior, de modo a permitir que a circulação das 

máquinas se faça sem perigo. Dada a extensão da área a explorar, os trabalhos desenvolver-se-ão faseadamente, primeiro na 

zona central, continuando os trabalhos actuais para Sul e posteriormente nas duas zonas, a Nascente e a Poente daquela. 
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A jazida será então explorada em camadas horizontais, totalizando a profundidade da corta cerca de 30 m (degrau inferior 

de cota média 18 m). 

 

Sendo a massa mineral a desmontar de fraca coesão, para impedir problemas de estabilidade provocados pela escorrência 

das águas das chuvas, os taludes terão uma inclinação de 45°, embora o ângulo de talude natural da massa mineral admita 

valores superiores. 

 

6.2.4.4 Tratamento mineralúrgico 

 

Os processos tecnológicos utilizados na instalação são a lavagem e classificação por calibres (crivagem) e por densidades 

(hidroclonagem), ou seja, processos físicos, que não provocam alterações químicas das substâncias intervenientes. 

 

O diagrama da sequência de operações realizadas na linha de lavagem e classificação de areias é apresentado na Fig. III.4 

 

O material desmontado será transportado por dumpers, das frentes de desmonte até à torva da instalação industrial, onde 

será descarregado, constituindo a alimentação da instalação. 

 

Sobre a torva existe uma grade com o objectivo de separar, à cabeça, a matéria orgânica e os seixos que, devido às suas 

dimensões e calibre, não passam na grade. Na base da torva, localiza-se um alimentador vibratório, responsável pelo 

doseamento da alimentação à tela transportadora, que levará o produto ao tambor lavador (tromel). 

 

O tromel é um cilindro com alheias interiores, em que é induzido um movimento de rotação, que provoca o transporte das 

areias de um para o outro extremo do cilindro, originando a sua desagregação e lavagem. Assim, a alimentação é feita por 

um dos topos do tambor e, devido ao mecanismo de transporte, as areias lavadas e a água saem pelo outro extremo. Este 

material é descarregado para um crivo onde é feita a selecção por granulometrias. 

 

O underflow do crivo, águas e areias < 4 mm, é enviado para um tanque, de onde será bombado para a bateria de 

hidrociclones. Estes fazem um corte a 74 µm, saindo pelo underflow o lote de areias < 4 mm e a água e pelo overflow o 

maior volume de água e os colóides em suspensão, partículas < 74 µm. 

 

A afinação dos cortes pode ser feita através de alguns parâmetros intrínsecos ao funcionamento do hidrociclone, tais como o 

diâmetro de entrada da alimentação, a velocidade de injecção radial da alimentação, os diâmetros das saídas do overflow e 

underflow e a percentagem de sólidos na alimentação. 
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Diagrama do tratamento mineralúrgico 
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A alimentação é injectada radialmente ao ciclone provocando um vortex interior, que atira as partículas mais pesadas contra 

as paredes interiores, onde perdem velocidade, devido à sua massa, e descem saindo pelo underflow; as partículas mais 

leves ficam na parte central e são arrastadas pelas águas que saem pelo overflow. O diâmetro do tubo de saída do overflow é 

muito maior que o do underflow pelo que, consequentemente, os caudais de saída são proporcionais. 

 

O overflow da hidrociclonagem, água e colóides em suspensão, retomam ao circuito (circuito fechado) após passarem pela 

estação de tratamento, onde é feita a clarificação das águas e a decantação das partículas sólidas. 

 

Os produtos do underflow são encaminhados para um escorredor, de modo a que as areias (lote 0-4 mm) fiquem tão secas 

quanto possível, para serem armazenadas, sendo as águas encaminhadas novamente para o circuito. 

 

O overflow do crivo > 4 mm (areão) não é comercializado, dado que a quantidade não justifica a sua classificação em lotes. 

No entanto, a versatilidade da instalação permite que se possa vir a obter, com pequenas alterações, os lotes 4 a 10 mm e os 

> 10 mm. 

Os produtos finais obtidos são areias finas, do lote 0-4 mm, e do lote > 4 mm, que não será comercializado. 

 

 

6.2.5   Instalações e serviços auxiliares 

 

As instalações são constituídas por: 

- Classificação e lavagem de areias; 

- Instalações sociais de apoio (escritórios e sanitários); 

- Acessos interiores; 

- Furo de abastecimento de água; 

- Estação de tratamento de efluentes industriais (ETAR); 

- Reservatório de combustível. 

 

6.2.5.1 Equipamentos 

 

Os equipamentos existentes na pedreira e instalação anexa, subdivididos pêlos sectores a que estão directamente afectos, 

são listados seguidamente. De notar que os equipamentos móveis podem ser utilizados noutros sectores: 

 

Extracção: 

- Retroescavadora de rotação total 

- Pá carregadora frontal 

- Dumpers 

 

Instalação Industrial: 

- Torva de alimentação 

- AlÍmentador vibratório 
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- Tapetes transportadores 

- Tromel (tambor lavador) 

- Bateria de hidrociclones 

- Crivo vibratório 

- Clarificador / Decantador 

- Bombas 

 

Outros: 

- Posto transformador (250 KVA) 

- Bombas 

 

6.2.6   Energia eléctrica 

 

O abastecimento da energia eléctrica é feito pelo distribuidor público a alta tensão, sendo transformada para as tensões de 

serviço, através de um posto transformador de 250 KVA, propriedade da empresa. 

 

6.2.7   Abastecimento de água 

 

O consumo de água para fins industriais é reduzido, cerca de 540 m3/mês, dado que a água utilizada no processo é 

recirculada após decantação. O empreendimento dispõe de um furo, para abastecimento das instalações sociais e reposição 

dos caudais necessários ao processo. Para consumo humano, é utilizada água engarrafada distribuída individualmente. 

 

6.2.8   Combustíveis 

 

Os combustíveis utilizados são o gasóleo, empregue nos equipamentos móveis, com um consumo médio mensal de cerca de 3 

000 l, e os óleos lubrificantes, com um consumo mensal estimado em cerca de 35 l, consumidos pelas máquinas utilizadas na 

extracção da matéria prima e pêlos equipamentos existentes na instalação industrial. 
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7.     EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS 

 

7.1    Efluentes e Águas Pluviais 

 

Os efluentes líquidos originados no empreendimento têm origem na unidade de processamento e nas instalações sanitárias. 

Os efluentes líquidos rejeitados no processo têm origem na operação de hidrociclonagem e são resultantes da corrente de 

topo, que transporta a fracção de menor densidade, constituída por uma suspensão aquosa fina de materiais siltosos de 

granulometrias inferiores a 74 µm. Após tratamento, estes efluentes são reciclados ao processo como água limpa, pelo que 

não existirá rejeição de efluentes para o exterior. 

 

Na área de intervenção, não se espera que haja acumulação de águas pluviais, porque a maior parte infíltrar-se-á devido ao 

tipo de terreno. Porém, se as águas forem em grande quantidade poderão ser encaminhadas para uma caleira e bombadas 

para a instalação de lavagem para entrarem no circuito de processamento. 

 

Dado que a extracção da massa mineral não provoca efluentes, nem atinge profundidades em que possa vir a interferir com o 

nível freático, a água que eventualmente possa vir a aparecer na corta de exploração será resultante da acumulação das 

águas pluviais. 

 

7.1.1   Tratamento de efluentes 

 

Os efluentes industriais produzidos na instalação, resultantes da lavagem das areias, são lamas, colóides de argila, que, após 

secagem, serão vendidas para a indústria cerâmica. A água limpa é armazenada no reservatório de alimentação ao circuito 

de lavagem. 

 

A instalação dispõe de dois sistemas de tratamento de efluentes: 

 

- Estação de tratamento de águas residuais; 

- Fossa séptica. 

 

A estação de tratamento de águas residuais, com uma capacidade total de 380 m3/h, destina-se ao tratamento dos efluentes 

da unidade de processamento, por clarificação/espessamento. O fluxograma da ETAR está representado na Figura III. 5 

apresentado-se, em Anexo, bem como a respectiva Memória Descritiva. 

 

Para as águas residuais domésticas é utilizada uma fossa séptica seguida por órgão complementar de infiltração no solo. 
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Fluxograma da ETAR 
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 7.2    Emissões Gasosas 

 

A instalação industrial não possui fontes fixas de emissões gasosas. 

 

Os poluentes atmosféricos, originados pela exploração da pedreira, são constituídos por: 

- gases de escape do equipamento mecânico accionado a gasóleo; 

- dispersão de poeiras resultantes da extracção da matéria-prima e do seu transporte para a unidade de processamento; 

- tráfego de maquinaria. 

 

As pistas de circulação das máquinas serão periodicamente regadas e os pneus dos camiões lavados antes de saírem para a 

rede viária exterior. 

 

7.3     Resíduos 

 

A actividade de exploração e tratamento de areias origina como sub-produto as lamas argilosas provenientes da ETAR, num 

total de cerca de 720 t/mês, que, conforme anteriormente referido, são vendidas à indústria cerâmica. 

 

Os resíduos produzidos na instalação da Subareias - Areias, S.A. são os resultantes da manutenção das máquinas e os resíduos 

produzidos nas instalações sociais de apoio. Os primeiros, conforme referido, são entregues a uma entidade licenciada para o 

efeito (recolha de óleos usados) e os restantes (equiparados a resíduos urbanos, em quantidade muito reduzida) serão 

depositados no aterro municipal. 

 

7.4    Ruído e Vibrações 

 

Os níveis de ruído para o exterior, resultantes da laboração da instalação, bem como do funcionamento dos equipamentos de 

carga e transporte, não são significativos, tanto mais que a instalação se situa numa área isolada, numa envolvente rural. 

 

Como não se recorre à utilização de explosivos para fazer o desmonte da massa mineral, não existem vibrações no 

empreendimento. 

 

8.    PROTECÇÃO DO AMBIENTE E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

 

As principais medidas de protecção do ambiente e recuperação paisagística incidem sobre as emissões poluentes, a eventual 

ocorrência de achados arqueológicos e a recuperação da paisagem, após a exploração da pedreira. 

 

8.1     Emissões Poluentes 

 

Para minimizar as emissões poluentes, encontram-se já implementadas as seguintes acções, que se irão manter ou, tanto 

quanto possível, optimizar: 
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Emissões gasosas 

 

- Aspersão dos acessos e locais de carga e descarga; 

- Lavagem dos rodados dos camiões à saída para o exterior; 

- Utilização de tecnologias limpas, de extracção e processamento, através da via húmida. 

 

Efluentes líquidos 

 

- Tratamento dos efluentes industriais em ETAR e subsequente recirculação ao processo; 

- Armazenamento das águas pluviais e posterior utilização no processo; 

- Tratamento dos efluentes domésticos em fossa séptica. 

 

Resíduos 

 

- Reaproveitamento das lamas argilosas da ETAR para venda à indústria cerâmica; 

- Tratamento dos resíduos com valorização. 

 

8.2    Achados Arqueológicos 

 

Em caso de ocorrência de achados arqueológicos, os trabalhos serão interrompidos de imediato e será informada a entidade 

licenciadora, de modo a definir a melhor estratégia de protecção/prevenção. 

 

8.3    Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 

 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística da pedreira, peça que faz parte do Plano de Pedreira, de acordo com a 

nova legislação relativa a esta matéria, prevê as seguintes medidas de enquadramento e minimização dos impactes 

paisagísticos da instalação (vd. Anexo II). 

 

8.3.1   Fase de pré-exploração 

 

 

Salvaguarda da vegetação existente 

 

Toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não atingidas pela área de exploração, respectivamente 36 ha, será 

protegida de modo a não ser afectada com a, localização de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal e 

outros, ou com o movimento de máquinas e viaturas. 

 

Todos os materiais vegetais provenientes da desmatação e desenraizamento a executar na área da exploração serão 

estilhaçados, armazenados em pargas para produção de composto. 
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Decapagem 

 

Embora a camada superficial do solo da área de intervenção não seja de grande qualidade, tem no entanto uma textura e 

uma estrutura significativamente melhor do que o das camadas mais profundas, pelo que a primeira medida a ser tomada 

será a decapagem da terra viva (solo superficial) e os materiais superficiais de textura terrosa. devendo ser removidos para 

depósitos especiais e arrumados em pargas ou medas (com recobrimento herbáceo através de sementeira), para posterior 

reutilização. 

O local de armazenamento definido será vedado, por forma a evitar a destruição da terra armazenada pela circulação de 

máquinas na área. 

 

8.3.2   Fase de exploração 

 

Dadas as características do terreno, o resultado final da exploração conduzirá à criação de uma discordância e alteração da 

leitura da paisagem. 

 

Não sendo a escavação visível da infraestrutura rodoviária mais importante (EN 10), devido à localização da exploração, o 

principal factor visual a ter em consideração será a formação de poeiras nas operações de carga e descarga e nos acessos. 

Para minimizar estes efeitos será realizado um adensamento da vegetação arbórea e arbustiva existente na faixa envolvente 

da propriedade e nos seus acessos até à EN10. Esta plantação tem por objectivo criar uma barreira que diminua as vistas 

sobre o areeiro e, por outro, constituir um filtro natural de captação das poeiras existentes. 

 

8.3.3   Fase de encerramento (Renaturalização da área de exploração) 

 

Após a cessação das actividades de exploração e transformação, será dado início ao processo com vista a efectuar a 

renaturalização faseada de toda a área de intervenção. Pretende-se, assim, promover a valorização paisagística do local, 

após o final da exploração, através da criação de situações ecologicamente diversificadas que irão repor o valor biológico e 

cénico da paisagem preexistente. 

 

  

Modelação do Terreno 

 

Em simultâneo com os trabalhos de desmonte, será efectuada a modelação do terreno, logo que se atinjam as cotas definidas 

no Plano de Lavra. Pretende-se, desta forma, imprimir uma configuração mais natural aos contornos do areeiro, quebrando 

não só a forma geométrica da depressão decorrente do desmonte, mas também a rigidez e paralelismo dos taludes 

resultantes do plano de lavra (Fig.III.6). 

 

Os taludes serão modelados com inclinações suaves de forma a criar condições mais favoráveis à instalação rápida e eficaz do 

revestimento vegetal, atenuando assim, problemas de erosão. 
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No processo de modelação final, prevê-se a destruição das cristas dos taludes criados na fase de exploração do areeiro, bem 

como a suavização da sua inclinação, minimizando-se desse modo a rigidez e geometrização da zona depressionária e 

criando, simultaneamente, condições mais favoráveis para o desenvolvimento da vegetação proposta. 

 

A modelação proposta tem em consideração a reutilização das terras resultantes da decapagem da camada superficial do solo 

e também dos inertes sobrantes da exploração. 

 

Fig.III.6 - Simulação do aspecto do areeiro após conclusão do Plano de Lavra e após modelação proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drenagem Superficial 

 

Dada a localização do areeiro em zona de cabeceira, não foi necessário efectuar o desvio de linhas de água. Contudo, 

atendendo à elevada extensão da área a explorar, considerou-se a implementação de medidas relativas às águas pluviais. 

Assim, modelou-se o terreno de modo a criar, a Sul, uma pequena depressão - "bacia de retenção", que receberá as águas 

caídas no interior da zona de exploração, formando um charco temporário. 

 

A condução das águas pluviais no terreno far-se-á segundo um sistema de recolha e distribuição, que assenta na criação de 4 

linhas de drenagem a partir da meia encosta dos taludes modelados (Fig.III.7). 

 

Figura III.7 - Aspecto final da intervenção 
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Dada a elevada permeabilidade dos solos da área de intervenção não foi previsto nenhum sistema de descarga de água, 

partindo-se do pressuposto que a água se infiltra naturalmente. 

 

8.3.4   Faseamento da recuperação paisagística 

 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) será desenvolvido de forma faseada, de modo a minimizar, desde o 

início, o impacte visual e paisagístico da área a explorar. Assim, o desenvolvimento dos trabalhos de recuperação 

acompanham a par e passo os trabalhos de exploração, definidos previamente em 3 sub-zonas de exploração pelo que o 

faseamento proposto na presente se repetirá nas 3 fases de exploração do plano de lavra, à excepção da FASE l que se refere 

à globalidade da área de exploração. 

 

 

Neste âmbito, considera-se o seguinte faseamento: 

 

 

- Fase preliminar - Arborização dos acessos e envolvente, de acordo com o referido acima, que se aplicará à globalidade da 

área de exploração. 

 

 

- 1aFase - Refere-se à zona Norte e Central da área de intervenção. Após conclusão da lavra nesta zona e da modelação final, 

deverá ser executada o seguinte: 

- Implementação das Medidas Cautelares referentes à salvaguarda da vegetação existente e decapagem. 

- Execução do Plano de Renaturalização da área de exploração, que inclui nomeadamente os trabalhos preparatórios de 

modelação bem como, sementeiras e plantações. 

 

 

- 2a Fase - Refere-se à zona Nascente da área de intervenção. Após conclusão da lavra e da modelação final, deverão ser 

realizadas as acções idênticas às indicadas acima. 

 

 

- 3ª Fase - Refere-se à zona Poente da área de intervenção. Após conclusão da lavra e da modelação final, deverão ser 

realizadas as acções idênticas às indicadas acima. 
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O presente faseamento permitirá implementar o plano de renaturalização à medida que se termina a exploração de uma sub-

zona, contribuindo-se desta forma para a concretização global dos objectivos previstos no presente estudo (Fig.III.8). 

 

 

 

 

Figura III.8 - Faseamento da implementação do PARP 

 

 

 

 

8.3.5   Revestimento vegetal 

 

O revestimento vegetal da área de intervenção resultará da realização das plantações e sementeiras preconizadas abaixo, 

perspectivadas com o objectivo de contribuir para a estabilização do terreno, fixação de poeiras, redução dos níveis de 

ruído, para o enquadramento do areeiro e, sobretudo, para o estabelecimento de uma continuidade visual e ecológica com a 
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paisagem envolvente próxima, caracterizada pela presença de povoamentos de sobro e pinho. Assim, as espécies 

contempladas enquadram-se na série mesomediterrânica do sobreiro, utilizando-se no revestimento vegetal as espécies que 

constam no Quadro III.2. 

  

Para além do conjunto de espécies que integram a série do sobreiro, integra-se estrategicamente, o Pinheiro Manso, pela sua 

elevada aptidão ao local e, por se considerar uma das espécies que melhor taxas de sucesso poderá apresentar nas presentes 

condições ecológicas, permitindo, simultaneamente, maiores taxas de sobrevivência ao sobreiro, pela estrutura de 

ensombramento que oferece nos primeiros anos de vida. 

 

A selecção específica das espécies listadas está indicada no Anexo II, tendo-se procurando criar situações ecológicas o mais 

diferenciadas possível e adaptadas às diversas situações que caracterizam a área de exploração, designadamente: 

 

- Mistura de herbáceas na globalidade da área de exploração; 

- Mistura de arbustos e sub-arbustos nos taludes, em zonas de maior declive; 

- Módulos de plantação de árvores e arbustos nos taludes e base de exploração; 

- Plantação de árvores e arbustos nas linhas de drenagem criadas; 

- Sebe constituída por árvores e arbustos nos acessos e envolvência. 
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Quadro III.2 - Listagem de Espécies com Potencial de Utilização no Revestimento Vegetal da Área de exploração 

Formação 
Espécies Indicadoras Regionais 

Quercus suber 

EldeoseUnum foetídum 

Aspargus acutífolius 

Lonicera etrusca 

Ruscus aculeatus 

Sanguísorba hybrida 

Bosque 

Rubia peregrina 

Quercus faginea 

Aristolochia paucinervis 

Epipactis helleborine 

Teucrium scorodonia 

Coberto arbóreo e sub-bosque 

Pteridium aquilinum 

Arbutus unedo 

Eriça arbórea 

Phillyrea angustifolia 

Osyris alba 

Orlas e Clareiras arbustivas 

Daphne gnidium 

Cytísus stríatus 

Cytísus grandiflorus 

Genista falcata 

Matagal de substituição (2." orla) 

Adenocarpus anisochilus 

Agrotis castellana 

Hypochaeris radiata 

Plantago lagopus 

Gaudinia fragilis 

Arrelvado vivaz 

Dactylis hispânica 

Molineriella minuta 

Trifolium campestre 

Plantago bellardi 

Ornithopus pinnatus 

Airopsis tenella 

Tolpis umbellata 

Arrelvado anual 

Tuberaria guttata 
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Capítulo IV- Estado Actual do Ambiente 

 

1.    INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo far-se-á a caracterização do estado actual do ambiente na zona de influência do projecto, sendo descritos e 

avaliados todos os elementos considerados essenciais nos sistemas biofísico e sócio-económico. 

 

Serão analisados os seguintes descritores: 

 

• topografia 

• geologia 

• sismicidade 

• solos 

• clima e microclima 

• recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

• factores de qualidade do ambiente 

 qualidade do ar 

 qualidade da água 

 qualidade acústica 

•  ecologia 

• sócio-economia 

• ordenamento territorial e ocupação do solo 

• património 

• paisagem 

 

Ao longo do presente capítulo far-se-á uma abordagem mais desenvolvida das áreas temáticas mais sensíveis, que se 

verifique serem eventualmente mais afectadas pelo projecto. 

 

Para tal, procedeu-se a um levantamento prévio, onde se identificaram de forma directa quais os temas a aprofundar e em 

que sentido particular. Foram também recolhidos todos os elementos disponíveis sobre a zona. estudos, planos e 

documentos, para o que foram também consultadas entidades locais e regionais. 

 

Realizaram-se, ainda, levantamentos de campo pela equipa do Estudo de Impacte Ambiental, que foram sintetizados e 

integrados no presente relatório. 

 

A definição da área de estudo de cada descritor corresponde à área de influência da acção geradora de impacte, variando a 

sua dimensão com o potencial efeito induzido e respectivo grau de importância. 
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2.    TOPOGRAFIA 

 

2.1    Local de Implantação e Envolvente 

 

O local destinado ao projecto situa-se na planície aluvial da zona estuarina do rio Tejo, região em que predominam as formas 

de relevo planas e pouco onduladas, constituindo uma unidade morfológica com hipsometrias inferiores a 92 m (Fig. IV. l). 

 

A região é cortada por vales afluentes da margem esquerda do rio Tejo, os quais apresentam uma orientação geral E-W, 

destacando-se a Vala da Amieira, onde se insere a ribeira da Asseiceira, a ribeira de Vale da Azenha e a ribeira de Canha. 

 

A área onde está situada a jazida é relativamente plana, variando as cotas entre 84 e 92 m. A área envolvente é 

relativamente pouco declivosa, predominando a classe entre 2a4(Fig.IV.2). 

 

A linha de água de curso permanente mais próxima é a ribeira de Pegos Claros, afluente da Vala da Asseiceira, que, por sua 

vez, é afluente da margem esquerda do rio Tejo. 

 

2.2    Evolução da Situação na Ausência de Projecto 

 

Considerando a opção zero, ou seja a ausência de intervenção no local em estudo, a zona não sofrerá qualquer tipo de 

transformação que conduza a alterações deste descritor, pelo que a topografia tenderá a manter as características actuais 

acima descritas. 
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Hipsometria 
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Declives 
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3.     GEOLOGIA 

 

A caracterização geológica da zona da implementação do projecto é efectuada nas suas componentes litoestratigrafia e 

estrutura, remetendo-se a hidrogeologia e património arqueológico para descritores específicos. 

 

A Fig. I V. 3 apresenta o enquadramento geológico do local em estudo. 

 

3.1     Estrutura, Estratígrafia e Litologia 

 

A área em análise insere-se na grande unidade geotectónica correspondente à Bacia Sedimentar do Tejo e Sado. Esta unidade 

é constituída por um conjunto de terrenos modernos (ceno-antropozóicos), de depósitos de terraços fluviais, dunas e 

depósitos detríticos de cobertura. 

 

A área de interesse localiza-se num extenso planalto pliocénico que se desenvolve a Sul, entre Palmela e Landeira, e a Norte, 

entre Canha e Montijo. Os afloramentos que constituem o referido planalto são constituídos por formações 

predominantemente 

gresosas de fácies continental, contemporâneas do Pliocénico marinho da Península de Setúbal. A Leste, aflora um complexo 

argilo-gresoso mais baixo, cuja parte superior seria equivalente à da base do Pliocénico da Península de Setúbal e cuja parte 

inferior seria já equivalente ao Miocénico superior continental. 

 

A área em estudo encontra-se situada numa região de formações fundamentalmente detríticas de origem terciária. Nela 

encontram-se largamente representados materiais argilo-gresosos e greso-argilosos do Pliocénico e Miocénico, cobertos por 

depósitos de terraços do Plistocénico e por aluviões e areias do Quaternário, preenchendo os vales das numerosas linhas de 

água que interceptam toda a região. 

 

Em termos geomorfológicos, a área é bastante plana, com cotas médias de 65 m. A NW observam-se as cotas mais baixas, 

com altitudes de 20 a 30 m, subindo suavemente para SE, e atingindo cotas de 100 m, sensivelmente. A área mio-pliocénica 

mais alta exibe altitudes que variam entre 110 e 135m. 

 

Relativamente à geologia do local de implementação do projecto, este situa-se estruturalmente na zona do complexo greso-

argiloso de Pegões, pertencente ao Pliocénico. 
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Enquadramento geológico 
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3.2     Caracterização do Local 

 

A observação do terreno, bem como o estudo das numerosas sondagens realizadas na região, permitem estabelecer, de cima 

para baixo, a seguinte sucessão: 

 

8 - Grés argilosos amarelo-esverdeados e acinzentados (espessura superior a 3 m); 

7 - Argilas arenosas amarelo-esverdeadas (3 m); 

6 - Areias amarelo-acastanhadas (2 m); 

5 - Grés argilosos cinzentos, amarelos, acastanhados, com intercalações de arguas acastanhadas,  ferruginosas (2-7 m); 

4 - Areias acastanhadas, amareladas, rosadas, com seixos e, por vezes, com níveis gresosos  avermelhados, ferruginosos 

(1-2m); 

3 - Argilas ferruginosas, cinzentas, esverdeadas, etc. (1-6 m); 

2 - Grés argilosos amarelos, acastanhados, ferruginosos, brancos, esverdeados, etc. (2,50-6 m); 

1 - Areias feldspáticas, argilosas, amarelas, acastanhadas, brancas, castanho-avermelhadas, por vezes  com seixos (2,4-16 

m). 

 

Existem fortes variações laterais nas referidas formações, que se apresentam frequentemente com aspecto lenticular e com 

estratificação entrecruzada. A sua espessura varia, na área do planalto de Pegões, entre 17 m e 45 m. 

 

3.3    Recursos Minerais 

 

A região estudada possui extensos afloramentos de argilas, de grés e de areias utilizadas para a construção civil. Na área de 

Pegões, as argilas são exploradas para a preparação de telhas e de tijolos (cerâmica estrutural). 

 

3.4    Evolução da Situação na Ausência de Projecto 

 

Considerando a opção zero, ou seja a ausência de intervenção no local em estudo, a zona não sofrerá qualquer tipo de 

transformação que conduza a alterações deste descritor, pelo que a situação, sob o ponto de vista geológico, tenderá a 

manter as características actuais acima referidas. 
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4.    TECTÓNICA E SISMICIDADE 

 

Os epicentros dos grandes sismos portugueses, de acordo com a sua génese, tiveram a sua localização fundamentalmente 

ligada ou ao interior do país (sismos intraplaca), ou fora dele, ligados à fractura Açores-Gibraltar (sismos interplaca). Dentro 

dos sismos intraplaca, são de salientar os que têm origem no vale do Rio Tejo, nomeadamente na falha do seu curso inferior, 

que se manifestaram de forma mais importante nos abalos de 1531 e 1909. Durante este último, a intensidade verificada na 

zona envolvente de Canha foi de grau VII-VIII na escala de Mercalli. 

 

No decurso do terramoto de 1755, sismo com origem interplaca, registou-se uma faixa de intensidade sísmica de grau IX 

(escala de Mercalli), com orientação NE-SW, abrangendo a área entre Lavre e Setúbal. A Norte desta faixa, distinguia-se 

outra de intensidade sísmica de grau VIII, no alinhamento Canha - Rio Frio. 

 

A intensidade sísmica na área corresponde à zona VIII (Ruinoso-afecta a condução dos automóveis. Danos em algumas 

alvenarias. Torção e queda de chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados. Os painéis soltos no enchimento das 

paredes são projectados. As estacarias enfraquecidas partem. Os ramos das árvores partem. Mudanças nos fluxos ou nas 

temperaturas das fontes e poços. Fracturas no chão húmido e nas vertentes escarpadas), conforme se observa no mapa de 

Intensidades Sísmicas, do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (Fig. IV. 4). 

 

A área em análise não evidencia vestígios de acção tectónica visível, devido ao terreno arenoso, muito coberto (Fig. IV. 5). 
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Mapa de intensidade sísmica 
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5.    SOLOS 

 

Conforme se verifica na Fig.IV.6, os solos ocorrentes na zona em estudo são: 

- Ppt - Podzóis não hidromórficos com surraipa, incipientes, de ou sobre arenitos; 

- Pz - Podzóis não hidromórficos com surraipa de ou sobre arenitos; 

- Ap - Podzóois não hidromórficos sem surraipa de ou sobre arenitos; 

 

sendo a mancha principal constituída pela associação Ppt+Ap (Fig. I V. 7). 

 

Quanto à Capacidade de Uso, de acordo com os critérios do SROA (1972), os solos ocorrentes no local da exploração 

classificam-se como Ds, excepto na extremidade Oeste, onde podem ocorrer manchas com a classificação Cs+Ds (mancha de 

Ppt). Refira-se que a notação "s" corresponde a situações em que existem limitações do solo na zona radicular, que neste 

caso se materializam essencialmente em situações de deficiência de água estival e mesmo de Outono primaveril, decorrentes 

da fraca capacidade de retenção do solo e da boa drenagem nos locais (predominantes), onde não existam lamelas de argilas 

ou surraipas que dificultem a drenagem. 

 

Na área em estudo, esses solos não apresentam nenhuma fase particular. No Quadro IV. l apresenta-se um resumo das suas 

características. 

 

Considerando a classificação da Qualidade do Solo (Grilo, 1990), os solos presentes enquadram-se na classe U (Solos de 

textura grosseira, sem problemas graves de erosão). Esses solos têm, em geral, fertilidade baixa a muito baixa, com 

potencialidades genéricas vocacionadas para os Sistemas Florestais - pinhal e montado de sobro, pastagens e vinha, sendo 

susceptíveis de utilização arvense ou hortícola intensiva, quando em disponibilidade de água e matéria orgânica. Quando mal 

drenados, permitem horticultura de Primavera ou mesmo arroz. 

 

As sondagens realizadas no terreno, em cada uma das manchas cartografadas, confirmaram a natureza dominantemente 

arenosa dos solos ocorrentes, mas indiciaram também a existência de zonas em que a presença de surraipa ou de lamelas 

argilosas determinam a ocorrência de zonas encharcadas, permanentes ou sazonais. Estas características são igualmente 

indiciadas pela presença de zonas gleisadas, que indicam situações de redução associadas a características pseudo-glei, 

decorrentes de micro-bacias endorreicas sub-superficiais. 

 

Na área em estudo, designadamente na exploração de areias em actividade, confirma-se a existência de horizontes 

impermeáveis que ocorrem em profundidade em camadas alternadas, o que é confirmado pelo plano de lavra que prevê 

cerca de 20 % de material rejeitado, devido à dimensão < 4mm. 
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Capacidade de uso de solos 
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Solo Principais características RAN 

Potencial de 

produção 

agrícola 

Permeabilidade Erodibilidade 

Capacidade 

de retenção 

micro-

orgânica 

Capacidade de 

retenção de 

poluentes 

inorgânicos 

Capacidade 

tamponização 

Capacidade de 

retenção de 

poluentes 

inorgânicos 

Decaimento 

de poluentes 

orgânicos 

Ppt – Podzois 

com surraipa 

incipientes 

de ou sobre 

arenitos 

São solos podzolisados com 

um horizonte eluvial nítido e 

uma surraipa geralmente 

descontínua constituída por 

areia aglutinada por óxidos 

de ferro e matéria orgânica. 

O pH é reduzido, o teor em 

matéria orgânica variável 

sob a forma de “mull” ácido, 

a capacidade de troca 

catiónica reduzida a média. 

Não Reduzido a 

médio com 

limitações 

na zona 

radicular 

Média a elevada 

(desde que não 

ocorram 

acumulações de 

argila) 

Reduzida a 

média 

Média a 

elevada 

Reduzida a 

média 

Reduzida Reduzida Reduzida 

Pz – Podzois 

não 

hidromórficos 

com surraipa 

de ou sobre 

arenitos 

São solos podzolisados com 

um horizonte eluvial nítido e 

uma surraip constituída por 

areia aglutinada por óxidos 

de ferro e matéria orgânica. 

O pH é reduzido, o teor em 

matéria orgânica variável 

sob a forma de “mull” ácido, 

a capacidade de troca 

Não Reduzido 

com 

limitações 

na zona 

radicular 

Média a elevada 

(desde que não 

ocorram acumu- 

lações de argila) 

Reduzida a 

média 

Média a 

elevada 

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida 
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catiónica reduzida a média. 

Ap – Podzois 

não 

hidromórficos 

sem surraipa 

de ou sobre 

arenitos 

São solos podzolisados com 

um horizonte eluvial pouco 

nítido e sem surraipa. O pH é 

reduzido, o teor em matéria 

orgânica variável sob a 

forma de “mull” ácido, a 

capacidade de troca 

catiónica reduzida a média. 

Não Reduzido 

com 

limitações 

na zona 

radicular 

Média a elevada 

(desde que não 

ocorram acumu- 

lações de argila) 

Reduzida a 

média 

Média a 

elevada 

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida 
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Trata-se, em suma, de solos de reduzido valor agrícola, com fortes limitações devidas à reduzida disponibilidade em 

nutrientes e à eventual inundabilidade, assim como com uma fraca capacidade de reter ou transformar substâncias 

poluentes, que sejam eventualmente derramadas. 

 

É de prever a ocorrência de situações pontuais de encharcamento a baixa profundidade. 

 

5.1     Evolução da Situação na Ausência de Projecto 

 

Considerando a opção zero, ou seja a ausência de intervenção no local em estudo, a zona não sofrerá qualquer tipo de 

alteração que conduza a alterações deste descritor, pelo que os solos tenderão a manter as características actuais acima 

referidas. 
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6.    CLIMA E MICROCLIMA 

 

6.1     Introdução 

 

A área de implantação do projecto localiza-se na região climática de Portugal, designada por tipo marítimo de transição, que 

se localiza a Leste da faixa atlântica e se caracteriza por estar aberta, ainda que não directamente, às massas de ar 

marítimas. Nesta região, alternam os dias francamente atlânticos e os continentais, segundo um ritmo bastante peculiar, 

quer à escala temporal da sucessão dos dias, quer à dos anos. As áreas mais baixas, sobretudo, são frequentemente invadidas 

por nevoeiros persistentes. 

 

O ar carregado de humidade, vindo do Oeste, ultrapassa durante o dia, graças à brisa do mar ou trazido por uma depressão, 

os primeiros obstáculos do relevo e arrefece durante as noites límpidas, atingindo a temperatura do ponto de orvalho e 

formando-se nevoeiro (Daveau et a/.,1985). 

 

De acordo com Daveau et al. (1985), relativamente aos tipos de regimes térmicos, a região apresenta Verões quentes e 

Invernos tépidos, o que significa que, no Verão, existem 100 a 120 dias com temperaturas que ultrapassam 25°C, situando-se 

a temperatura máxima média, do mês mais quente, entre 29°C e 32°C. 

 

Em contrapartida, o Inverno apresenta menos de 2 dias com temperaturas negativas, situando-se a temperatura mínima 

média, do mês mais frio, acima dos 6°C. 

 

No domínio da precipitação, a região em estudo apresenta uma precipitação média anual inferior a 600 mm. 

 

6.2    Análise dos Dados Climatológicos 

 

A estação meteorológica mais próxima do local do projecto, considerada mais representativa da zona em estudo, tendo em 

conta a morfologia regional, é a de Pegões. 

 

No Quadro IV. 2, apresentam-se as coordenadas do local de intervenção do projecto, bem como da estação meteorológica 

referida. 

 

Quadro IV.2 - Coordenadas do local de implantação do projecto e da estação meteorológica considerada 

 Latitude Longitude 

Local do projecto 38º 43’ N 8º 37’ W 

Pegões 38º 38’ N 8º 39’ W 
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Para a análise climatológica do local em estudo, foram considerados os dados das normais climatológicas relativas ao período 

de 1952 a 1980 (Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, 1991). 

 

A Fig.IV.8 apresenta os valores mensais da temperatura média diária, média mínima e média máxima na estação de Pegões. 

 

 

Figura IV.8 - Valores mensais das temperaturas médias diária, mínima e máxima na 

                           Estação Meteorológica de Pegões (1952-1980) 

 

 

                   Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

 

 

 

Como se pode verificar, a temperatura média diária varia entre 9.9°C, em Janeiro, e 22.0°C, em Agosto, sendo a amplitude 

térmica de 12.1°C. A temperatura média máxima dos meses mais quentes, é de 30.2°C (Agosto) e a temperatura média 

mínima, do mês mais frio, é de 5.0°C (Janeiro e Dezembro). Conclui-se, deste modo, que o clima do local de implantação do 

projecto é relativamente ameno. 

 

A Fig. IV. 8 permite verificar que as três variáveis consideradas (temperaturas média diária, média máxima e média mínima) 

têm um comportamento semelhante ao longo de todo o ano, não ocorrendo variações bruscas. 

 

 

Na Figura I V. 9, apresentam-se os valores médios mensais de precipitação total e máxima diária, medidos na estação 

meteorológica de referência, verificando-se que o período mais chuvoso está compreendido entre Outubro e Março, sendo 

Julho e Agosto os meses mais secos. O valor médio da precipitação total anual, registada no período de referência, é de 

708.0 mm, enquanto que a precipitação máxima diária atingiu o valor máximo de 103.4 mm, em Janeiro. 
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Figura IV.9 - Valores médios mensais de precipitação total e precipitação máxima diária na Estação Meteorológica de Pegões 

(1952-1980) 

 

                   Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

 

 

Figura I V. 10 - N° médio de dias com precipitações superiores a 10 mm na Estação Meteorológica de Pegões (1952-1980) 

 

                    Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

 

De acordo com a Fig. IV. 10, os meses em que se registou um maior número médio de dias com valores de precipitação 

superiores a 10 mm foram Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro com 3.1, 3.6, 3.9 e 3.2 dias, respectivamente, sendo o 

valor anual global, no citado período, de 24.0 dias. 
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No que se refere aos restantes meteoros relevantes, apresentam-se os respectivos dados no Quadro I V. 3. 

 

 

Quadro IV.3 - Número de dias com meteoros particulares registados na Estação Meteorológica de Pegões (1952-1980) 

Mês 
Vento 

> 36 km/h 

Nebulosidade 

>8 
Nevoeiro Geada 

Janeiro 0.1 12.2 2.6 9.6 

Fevereiro 0.1 9.6 2.0 5.6 

Março 0.4 9.6 2.5 3.4 

Abril 0.3 7.5 1.1 1.2 

Maio 0.2 6.2 0.9 0.1 

Junho 0.4 4.0 1.7 0.0 

Julho 0.4 1.3 1.5 0.0 

Agosto 0.4 1.7 2.5 0.0 

Setembro 0.3 3.9 3.7 0.0 

Outubro 0.0 6.2 2.6 0.2 

Novembro 0.2 7.8 1.8 3.9 

Dezembro 0.2 9.5 2.2 10.7 

 

Na estação meteorológica considerada, verifica-se um total de 3.0 dias por ano com velocidade média do vento superior a 3 6 

km/h, que se distribuem de forma relativamente uniforme ao longo do ano, excepto no mês de Outubro, onde não se 

registou nenhum dia com ventos desta ordem. 

 

A ocorrência de nebulosidade é bastante frequente ao longo do ano, com maior incidência nos meses de Inverno, sendo este 

tipo de clima propício à ocorrência de geada, sobretudo nos meses de Inverno. 

 

A Fig. IV. 11 apresenta a distribuição dos oito rumos e frequência dos ventos, para a Estação Meteorológica de Pegões. 

 

Como se pode verificar, a zona em estudo é afectada pela predominância de ventos nos quadrantes W e NW, sobretudo nos 

meses de Verão. 

 

A zona em estudo é afectada pela predominância de ventos de Oeste, com frequência de cerca de 20.6, atingindo 

frequências superiores no período de Abril a Setembro. 

 

Os ventos mais fortes são provenientes do quadrante S. 
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6.3    Evolução da Situação na Ausência de Projecto 

 

Considerando a opção zero, ou seja a ausência de intervenção no local em estudo, a zona não sofrerá qualquer tipo de 

transformação que conduza a alterações a nível deste descritor, pelo que o clima tenderá a manter as características actuais 

acima descritas. 



Ampliação da Pedreira nº 5737 Pontal nº 2 – Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 

66 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência dos ventos 
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7.    RECURSOS HÍDRICOS 

 

7.1     Superficiais 

 

7.1.1   Enquadramento hidrográfico 

 

Em termos regionais, o local de implantação do empreendimento insere-se na Região Hidrográfica n°3, correspondente à 

bacia do rio Tejo, muito próximo da zona de desembocadura deste rio. O enquadramento hidrográfico local e regional da 

área em análise é apresentado na Fig. IV. 12. 

 

O local destinado à extracção de areias abrange a zona de cabeceira de várias linhas de água sem toponímia, afluentes de 1ª 

ordem da secção superior da bacia hidrográfica da ribeira de Asseiceira, e de uma linha de água da bacia hidrográfica da 

ribeira de Vale da Azenha. 

 

A ribeira de Asseiceira faz parte da hemi-bacia da Vala de Amieira, a qual conflui com o rio Tejo já na zona terminal do 

estuário. A ribeira de Asseiceira cobre uma área de 78.5 km , sendo limitada a Sul pela bacia da ribeira da Marateca, a Norte 

pelas hemi-bacias da ribeira de Canha, Vala de Paul das Laroeiras e Vala de Palmela, a Nascente pela sub-bacia da ribeira de 

Canha, e a Poente pela ribeira do Vale dos Vinte Um. 

 

Nascendo próximo do vértice geodésico de Martinel, a 124 m de altitude, a ribeira de Asseiceira corre na direcção Poente-

Nascente, até próximo de Casa do César, flectindo depois para Nordeste-Sudoeste, direcção que mantém até Asseiceira de 

Cima, a partir da qual retoma a orientação inicial, até à confluência com a Vala da Amieira, numa extensão total de 17.4 km. 

Os principais afluentes da sua margem direita são a ribeira da Lagoa do Calvo e da margem esquerda são a ribeira da 

Sesmaria Nova e a ribeira de Foros da Craveira. 

 

A Vala de Amieira é uma linha de água tributária de 1a ordem do rio Tejo, cuja rede de drenagem configura uma forma 

aproximadamente triangular, com uma área de 450.5 km2. Esta linha de água apresenta orientação geral E-W, verificando-se 

que o seu desenvolvimento inicial é NE-SW, até próximo da confluência com a ribeira de Asseiceira. A partir deste ponto 

assume a orientação SE-NW, que mantém até à confluência com o rio Tejo, numa extensão total de 31 km. 

 

A ribeira de Canha, que pode também tomar a designação de ribeira de Santo Estêvão tem um comprimento de 100 km e 

uma área de drenagem de 1081 km2, desenvolvendo-se a sua bacia hidrográfica no sentido E-W. A sua nascente ocorre perto 

de Arraiolos, passando sucessivamente por Montemor-o-Novo e Samora Correia, onde conflui com o rio Sorraia. O seu único 

afluente significativo é a ribeira do Lavre, confluente a cerca de 62.5 km de longitude. 
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Enquadramento hidrográfico 
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7.1.2   Características fisiográficas 

 

A fisiografia da área em análise é dominada por linhas de água com orientação geral E-W, implantadas em terrenos de relevo 

essencialmente plano. As características litológicas e morfológicas dos depósitos sedimentares induzem a formação de 

unidades físiográfícas distintas, constituídas por zonas de sapais e pauis nas áreas de leitos de cheia, em particular as zonas 

terminais dos cursos de água da planície aluvionar da bacia do rio Tejo, e pelas zonas de cabeceira, onde os cursos de água 

apresentam predominantemente forma de vala, com taludes regulares e de contornos pouco meandrantes. 

 

A bacia da ribeira de Asseiceira apresenta forma alongada (factor de forma 0.26 e índice de compacidade de 1.45), conforme 

se pode apreciar na Fig. IV. 12. A linha de água principal tem um comprimento de 17.4 km e desenvolve-se entre as cotas 124 

m e 30 m, com uma inclinação média do leito da ordem dos 0.5 . 

 

A bacia da ribeira de Vale da Azenha apresenta forma alongada (factor de forma 0.194 e índice de compacidade de 1.58) e 

densidade de drenagem baixa. A linha de água principal tem um comprimento de 7.48 km e desenvolve-se entre as cotas 121 

m e 40 m, com uma inclinação média do leito de 10.8 . 

 

No Quadro I V. 4 sistematizam-se as características físiográfícas e geométricas da bacia da ribeira de Asseiceira e da ribeira 

de Vale da Azenha. A título comparativo, indicam-se as correspondentes características para a bacia do rio Tejo e da Vala da 

Amieira, onde a ribeira da Asseiceira se insere. 

 

Quadro IV.4 - Classificação decimal e características principais das linhas de água 

Bacia Classificação 

Decimal 

S 

(km2) 

P 

(km) 

C 

(km) 
Kc Kf 

Ribª de Asseiceira 301 19 09 78.5 45 17.4 1.45 0.26 

Vala da Amieira 301 19 450.5 105 31 1.38 0.47 

Rio Tejo 301 80 149 1880(1) 875 2.01(1) 0.10(1) 

A(ribª de Vale da 

Azenha) 
301 21 05 15 10.89 18.6 7.48 1.58 0.194 

B ----------- 13.15 16.4 7.32 1.27 0.245 

C ----------- 7.79 13.3 4.33 1.34 0.415 

 (1) na estação de Ómnias-Santarém 
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7.1.3   Caracterização hidrológica 

 

7.1.3.1 Regime dos escoamentos 

 

Os principais factores condicionadores dos regimes dos escoamentos da rede hidrográfica são o regime pluviométrico e os 

substratos litológico e pedológico. 

Como referido na caracterização da situação climática da área, o regime da precipitação é bastante regular ao longo do ano, 

verificando-se que o período mais chuvoso está concentrado no semestre húmido (Outubro a Março). A menor precipitação 

mensal ocorre em Julho e em Agosto. 

 

A natureza do substrato litológico da região induz um potencial de escoamento reduzido a médio, sendo mais elevado nas 

zonas onde se verifica a ocorrência de intercalações de materiais com características mais impermeáveis. 

 

Em resultado da conjugação dos factores referidos, as linhas de água principais apresentam caudal permanente apenas nas 

secções de jusante, apresentando caudal intermitente nas zonas de cabeceira. 

 

Na área de intervenção, o regime de escoamento das linhas de água é intermitente, dado serem zonas de cabeceira. 

 

7.1.3.2 Disponibilidades hídricas 

 

As disponibilidades hídricas superficiais das linhas de água da área em análise são reduzidas, em virtude da natureza do 

substrato litológico, e dos valores da precipitação, que na zona não são muito elevados (rondam os 700 mm, conforme se 

verifica no Capítulo 6). A conjugação dos factores referidos, indica que o escoamento subterrâneo é preponderante sobre o 

escoamento superficial, e que para aquele, a recarga directa a partir da precipitação é o mecanismo principal na 

realimentação do aquífero superior da Bacia do Tejo. 

 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (INAG, 1999), o escoamento em ano médio na Bacia do Tejo, na 

área de interesse, é de aproximadamente 200 mm. 

 

7.1.4   Usos da água 

 

A análise dos usos actuais e previstos das águas superficiais foi realizada com base em elementos constantes no Plano 

Director Municipal de Montijo e por informações recolhidas junto da Câmara Municipal. 

 

As águas superficiais da ribeira de Asseiceira actualmente, não têm qualquer utilização específica nem se prevê que a 

venham a ter, num futuro próximo. Verifica-se, apenas, a existência de alguns poços (particulares) que captam nas 

cascalheiras daquela linha de água. 
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7.1.5   Evolução da situação na ausência de projecto 

 

Na ausência de intervenção no local em estudo, a zona não sofrerá qualquer tipo de transformação que conduza a alterações 

deste descritor, pelo que os recursos hídricos superficiais tenderão a manter as características actuais, acima referidas. 

 

7.2    Águas Subterrâneas 

 

7.2.1   Hidrogeologia regional 

 

A área em análise inclui-se na Bacia Sedimentar do Tejo e Sado. As formações terciárias desta unidade são limitadas a Norte 

e a Oeste por terrenos jurássicos, e de Este a Sul por formações do Maciço Hespérico. 

 

Esta unidade foi afectada por importantes movimentos orogénicos que provocaram o seu afundamento ao longo das linhas de 

debilidade estrutural do soco. Esta zona, na qual já se tinham depositado os sedimentos do Mesozóico, foi coberta por 

materiais continentais oligocénicos, aos quais se sobrepuseram os produzidos durante a transgressão Aquitano-Burdigaliana. 

Posteriormente, no Helveciano, começou uma regressão que se prolongou até ao Miocénico superior. Simultaneamente, com 

as formações marinhas depositadas na zona submersa, formaram-se, na parte continental da bacia, sedimentos fluvio-

continentais e lacustres. Este facto explica que nesta bacia, sedimentos com a mesma idade tenham fácies distintas, e 

consequentemente, com características hidrogeológicas diferentes. 

 

Na bacia do Baixo Tejo e Sado identificam-se dois sistemas aquíferos com ligações hidráulicas, limitados inferiormente pelas 

formações margosas do Aquitano-Burdigaliana e pelos terrenos do Oligoceno-Cretácico. 

 

Os aquíferos instalados nas formações calcário-detríticas do Burdigaliano e Helveciano inferior e no complexo argilo-detrítico 

do Miocénico médio e superior são do tipo cativo. Os aquíferos correspondentes às formações do Pliocénico e do Quaternário 

(aluviões e terraços fluviais) são de tipo livre. 

 

O aquitardo superior, que limita o aquífero do Miocénico médio e superior e estabelece a relação hidráulica entre este 

aquífero e o livre sobrejacente, pertence já ao Pliocénico, embora localmente possa corresponder ao troço terminal das 

formações do Miocénico superior. Embora com carácter lenticular, esta formação actua hidraulicamente como aquitardo, 

observando-se diferenças piezométricas entre os dois aquíferos da ordem das dezenas de metros. 

 

Os valores dos parâmetros hidráulicos dos aquíferos cativos são elevados, registando-se rendimentos específicos da ordem 

dos 3 a 8.1/s.m e existindo captações com caudais variando entre 40 a 100 l/s. Os valores da transmissividade são da ordem 

de 10-2 m/s2 e os coeficientes de armazenamento variam entre 3xl0-4 e 7xl0-4. 

 

Os aquíferos livres cobrem praticamente toda a bacia e correspondem às formações aluvionares quaternárias dos rios Tejo e 

Sado e seus afluentes, aos terraços fluviais do Tejo e às formações pliocénicas. A sua base é constituída pelo aquitardo 

referido acima e os aquíferos são drenados através das aluviões e terraços para a rede hidrográfica. 
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A espessura deste aquífero é variável sendo, por vezes, difícil de definir, não ultrapassando, normalmente, 120 m nas zonas 

de maior profundidade. Os valores dos parâmetros hidráulicos são muito variáveis. As aluviões do Baixo Tejo apresentam 

valores de 1.5x10-2 a 3x10-2 m/s2 para a transmissividade e de 10-2 a 10-3 para o coeficiente de armazenamento. 

 

O funcionamento hidráulico do sistema aquífero do Tejo e Sado é análogo ao de outras bacias do mesmo tipo. A área de 

recarga situa-se nas partes mais elevadas, onde os aquíferos profundos são alimentados a partir das camadas sobrejacentes. 

A parte mais baixa da bacia constitui a zona de descarga do sistema, sendo os aquíferos mais profundos drenados para a rede 

hidrográfica, através do aquífero livre. 

 

7.2.2   Sistemas aquíferos locais 

 

Na área directamente influenciada pelo empreendimento em análise (segundo a Notícia Explicativa da Carta Geológica de 

Portugal - Folha 35-C), verifica-se a ocorrência das seguintes formações: 

 

Aluviões modernas - na área de interesse verifica-se a ocorrência generalizada destes afloramentos, com especial relevância 

nas linhas de água mais importantes. Especificamente, na zona a ser ocupada pelo empreendimento não se encontram 

presentes estas formações, em extensão e possança dignas de referência. 

 

Pliocénico - existem numerosos furos no planalto de Pegões, que captam estas formações. Em Alpendurada (imediações do 

empreendimento) existem níveis aquíferos entre 54 m e 61 m, e entre 130 m e 140 m de profundidade. Os caudais obtidos 

são, respectivamente, de 11 l/s com nível hidrodinâmico aos 60 m e nível hidrostático aos 11 m, e 8.5 l/s com nível 

hidrostático aos 50 m. Na área de Canha e Taipadas existem alguns furos, que aproveitam a água de níveis aquíferos situados 

entre 3.00 l/s com nível hidrodinâmico aos 5 m e 10 l/s, com nível hidrodinâmico aos 25-30 m e nível hidrostático aos 15 m. 

 

As captações de abastecimento municipal, localizadas no lugar de Estrada de Pegões e no lugar de Afonsos, extraem caudais 

da ordem de grandeza de 29 m3/h e de 25 m3/h, respectivamente. 

 

7.2.3   Usos da água 

 

A água de origem subterrânea na zona de interesse é fundamentalmente utilizada para consumo humano, rega e uso 

industrial. 

 

a) Consumo humano 

 

Na área de influência do empreendimento, a água destinada ao consumo humano é proveniente da rede de distribuição 

camarária. Todas as localidades da freguesia de Pegões, à excepção da Quinta do Sol e da Quinta da Judia, são abastecidas 

por água ao domicílio. 
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A freguesia de Pegões é abastecida a partir de dois furos localizados na Estrada de Pegões e no lugar de Afonsos, 

respectivamente, verificando-se que o sistema se encontra próximo da saturação, não tendo capacidade para satisfazer as 

necessidades futuras das povoações da freguesia. 

 

b) Rega 

 

Na zona de influência do empreendimento, mais especificamente na zona de Pegões, pratica-se a cultura de arroz. A água 

destinada a estas culturas é captada em poços localizados nas imediações. 

 

c) Uso industrial 

 

Na área de influência do empreendimento existem algumas empresas industriais que, pela sua natureza, recorrem à captação 

de água subterrânea para a prossecução da sua actividade, designadamente algumas destilarias, localizadas na zona de 

Craveiras do Norte e Foros da Craveira do Norte, instalações cerâmicas e instalações de extracção de areia. 

 

d) Actividades com contacto directo ou indirecto 

 

Não foram identificadas actividades aquáticas com contacto directo ou indirecto. 

 

7.2.4   Fontes de poluição hídrica 

 

7.2.4.1 Águas residuais domésticas 

 

O concelho do Montijo não dispõe de sistema de tratamento das águas residuais, quer domésticas, quer industriais. Os 

efluentes produzidos são descarregados nas linhas de água ou lançados no solo sem tratamento prévio. 

 

Os níveis de atendimento em termos de drenagem de águas residuais são médios, com cerca de 80 da população servida, da 

qual 60 com sistemas separativos, 10 com sistemas unitários e 3 com sistemas mistos. 

 

Na freguesia de Pegões, onde se insere o empreendimento, as povoações de Pegões - Cruzamento, Pegões - Estação e Quinta 

da Lua, dispõem de rede de drenagem, que envia os efluentes para uma fossa séptica colectiva. As outras povoações que 

dispõem de rede de drenagem, descarregam as águas residuais, sem tratamento, na rede hidrográfica. Nos casos em que não 

existe rede de drenagem, a maioria das habitações dispõe de fossa individual. 

 

Esta situação configura um quadro generalizado de poluição orgânica e bacteriológica, com especial relevância, na rede 

hidrográfica da área em análise. 

 

7.2.4.2 Águas residuais industriais 
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Na área de influência da unidade de extracção de areias identificaram-se os seguintes tipos de actividade industrial: 

cerâmicas, extracção de areias e argilas e destilação vitivinícola. 

 

7.2.4.3 Deposições não controladas 

 

As deposições não controladas de resíduos são uma fonte de contaminação importante dos solos, aquíferos e linhas de água 

superficiais, como consequência das características altamente poluentes que efluem das massas de resíduos. As águas de 

lixiviação são produzidas pela percolação das águas pluviais através dos resíduos, e subsequente extracção/dissolução dos 

materiais presentes, e da perda de água (humidade) resultante do peso dos próprios resíduos. 

 

Do ponto de vista qualitativo, os lixiviados apresentam concentrações muito elevadas, quer de CB05 quer de CQO, uma forte 

coloração negra devida à presença de sólidos coloidais em suspensão e de compostos de azoto, nomeadamente sob a forma 

de azoto orgânico e azoto amoniacal. 

 

Na área em análise, os serviços camarários asseguram a recolha diária dos resíduos urbanos, os quais são posteriormente 

encaminhado para o Aterro Sanitário da AMARSUL, na Moita. 

 

7.2.4.4 Poluição difusa 

 

Sob este título pretende caracterizar-se a situação a nível da poluição com origem nas escorrências de adjuvantes agrícolas, 

designadamente correctivos azotados e fosfatados, e pesticidas. 

Na área em análise regista-se a prática generalizada da mono-cultura do arroz, bem como a prática da agricultura em 

estufas. As maiores estufas do concelho localizam-se a Norte da zona de intervenção, junto a Taipadas, e na freguesia de 

Alto Junqueira, mas já inseridas numa outra bacia de drenagem. 

 

7.2.5   Evolução da situação na ausência de projecto 

 

Na ausência de intervenção no local em estudo, a caracterização do recursos hídricos subterrâneos da zona será idêntica à da 

situação actual, uma vez que não ocorrerão acções que provoquem alterações no descritor em análise. 
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8.    FACTORES DE QUALIDADE DO AMBIENTE 

 

Designam-se por factores de qualidade do ambiente, os factores do meio directa ou indirectamente utilizados pelas 

populações, que caracterizam a qualidade de vida na área em estudo, através da sua relação com o ambiente. Destacam-se a 

qualidade do ar, a qualidade dos cursos de água e dos aquíferos, e finalmente a qualidade acústica, influenciada 

directamente pêlos níveis de ruído existentes num determinado local. 

 

Os índices de qualidade ambiental de uma dada região estão directamente relacionados com os índices de atendimento das 

populações a nível do saneamento básico, nomeadamente recolha e tratamento de águas residuais e de resíduos sólidos 

urbanos, e com o nível de protecção ambiental associado à actividade industrial existente. 

 

Nos sub-capítulos subsequentes é apresentada a caracterização do estado actual do ambiente, relativamente à qualidade do 

ar, à qualidade das águas superficiais e subterrâneas e à qualidade acústica. 

 

8.1    Qualidade do Ar 

 

8.1.1   Introdução metodológica 

 

Neste capítulo, efectua-se a análise da situação existente a nível de qualidade do ar, na envolvente da pedreira. Este estudo 

baseou-se, fundamentalmente, no reconhecimento da região envolvente, na pesquisa de dados de qualidade existentes, com 

origem em eventuais campanhas de monitorização da área ou em redes locais de medição, e na inventariação de fontes 

poluidoras. 

 

Na envolvente não existem estações de medição e controlo da qualidade do ar, quer das redes nacional, internacional ou das 

Comissões de Gestão do Ar, quer privadas, quer de zonas industriais. Consequentemente, a caracterização da qualidade do ar 

baseia-se na inventariação e análise das fontes poluidoras e no levantamento local de eventuais situações críticas. 

 

8.1.2   Caracterização geral da região 

 

A pedreira em estudo situa-se na margem esquerda do rio Tejo, região em que predominam as formas de relevo planas e 

pouco onduladas, constituindo uma unidade morfológica com hipsometrias inferiores a 92 m. 

 

A zona envolvente ao local apresenta um cariz marcadamente rural, com manchas urbanas pontuais, intercaladas por áreas 

de ocupação agrícola e áreas de montado de sobro. O principal aglomerado populacional situado na envolvente da pedreira é 

o Cruzamento de Pegões. 
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Atendendo a que na envolvente do local de intervenção não existem Estações de Monitorização da Qualidade do Ar, a 

caracterização desta será efectuada apenas a nível global, com recurso aos dados do Inventário Nacional de Emissões 

Atmosféricas - CORINAIR 90, do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais. 

 

No Quadro IV. 5 apresentam-se os dados das emissões globais da região e sub-região a que o concelho do Montijo pertence, 

respectivamente Lisboa e Vale do Tejo e Península de Setúbal. 

 

Quadro IV.5 - Emissões globais para diversos poluentes (t/ano) 

Z. Geográfica NUT SOx NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 

P. de Setúbal III 83 604 21 446 18 971 7 232 55 346 7 985 1 937 5 772 

RLVT II 142 918 74 328 144 080 77 477 364 971 17 867 9 595 21 904 

Continente I 282 631 220 791 643 867 391 365 1 086 448 57 403 54 699 92 908 

Fonte: CORINAIR 90 

 

Como se verifica pelos valores apresentados, a região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta uma contribuição muito 

significativa para o valor global das emissões nacionais (que varia de 50 para o SOx a 17 para o N2O). A contribuição da 

Península de Setúbal é ainda mais significativa no caso das emissões globais de SOx - 30  e C02 - 14 , mas menos significativa 

para as emissões dos restantes poluentes (contribuição inferior a 10 ). 

 

8.1.3   Caracterização da zona envolvente ao local 

 

A nível da qualidade do ar, as fontes de emissão mais significativas são as da própria instalação, actualmente em 

funcionamento, e do tráfego automóvel existente nas estradas circundantes, nomeadamente na EN 4 e na EN 10, sendo este 

último de maior relevância, devido à predominância dos ventos. 

 

Na envolvente do local não existem fontes fixas relevantes, devido à reduzida industrialização verificada e à tipologia 

dominante das indústrias existentes (agropecuária). O levantamento qualitativo da qualidade do ar local confirma a não 

existência de situações críticas. 

 

Face ao exposto, infere-se que no local em estudo e envolvente não ocorrem situações de degradação da qualidade do ar, 

sendo esta característica de uma zona rural. 

 

8.1.4   Evolução da situação na ausência do projecto 

 

Considerando a opção zero, ou seja a ausência de intervenção no local em estudo, a zona não sofrerá qualquer tipo de 

transformação que conduza a alterações deste descritor, pelo que a qualidade do ar tenderá a manter as características 

actuais, acima referidas. 
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8.2    Qualidade da Água 

 

O presente capítulo tem por objectivo efectuar a caracterização do estado actual da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas da área envolvente da pedreira, através da análise dos dados de qualidade disponíveis para a área em estudo, 

concluindo-se sobre a qualidade actual dos cursos de água da área envolvente ao empreendimento. 

 

A análise dos usos da água, na área em estudo e envolvente, bem como as fontes de poluição identificadas já foi 

anteriormente apresentada. 

 

8.2.1   Águas superficiais 

 

8.2.1.1 Considerações metodológicas 

 

A avaliação da qualidade da água na área de análise será efectuada com base em duas fontes de informação: 

- dados da Rede de Qualidade da Água (RQA), cuja gestão é da responsabilidade das Direcções Regionais de Ambiente e de 

Ordenamento do Território; 

- dados do INAG. 

 

A estação de monitorização da RQA utilizada na presente análise foi criteriosamente seleccionada, face à sua posição 

relativamente à pedreira, tendo sido considerada a estação da ribeira de Santo Estevão, cuja localização se apresenta na 

Fig.IV.13 

 

Os resultados são apresentados sob a forma de quadros em termos do cumprimento ou incumprimento do valor medido, face 

aos Valores Máximos Admissíveis (VMA), fixados nos normativos nacionais (DL 236/98, de l de Agosto), para cada um dos usos 

da água previamente identificados. 

 

Dada a impraticabilidade de considerar conjuntamente a totalidade dos parâmetros de qualidade da água, procedeu-se a 

uma selecção dos mesmos, em função do tipo de utilização da água e dos parâmetros potencialmente afectados pelo 

empreendimento. 
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Localização das estações de monitorização da qualidade da água 
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A análise da qualidade actual dos cursos de água da área interessada pelo empreendimento foi complementada pela 

avaliação global de qualidade realizada segundo a metodologia de classificação de usos múltiplos proposta pelo INAG. 

De acordo com a referida metodologia, a classificação é realizada parâmetro a parâmetro e fornece uma informação 

qualitativa sobre os usos que potencialmente se podem considerar para o curso de água em avaliação. A classificação 

materializa-se em cinco classes, cujo significado está indicado no Quadro I V. 6. 

 

Quadro IV.6 - Classes de classificação da qualidade da água 

Classe Nível de Qualidade 

A - Sem poluição Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer potencialmente as utilizações mais 

exigentes em termos de qualidade 

B-Fracamente 

poluído 

Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer potencialmente 

todas as utilizações (equivalente à classe l B francesa) 

C - Poluído Águas com qualidade "aceitável", suficiente para irrigação, para usos industriais e produção de água 

potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos 

exigentes),mas com reprodução aleatória;  apta para recreio sem contacto directo 

D - Muito poluído Águas com qualidade "medíocre", apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e 

navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória 

E– Extremamente 

poluído 

Águas ultrapassando o valor máximo da Classe D para um ou mais parâmetros. São consideradas como 

inadequadas para a maioria dos usos e podem ser uma ameaça para a saúde pública e ambiental 

Fonte: INAG 

 

Refira-se por último que, embora não sendo lícito estabelecer comparações entre a avaliação efectuada com base nos dados 

de qualidade referentes a um ano hidrológico e aquela realizada com base em elementos de qualidade pontuais 

(representativos unicamente da situação a que respeitam, em termos de características climáticas, hidrológicas, entre 

outras), verifica-se que, no que respeita aos metais, as determinações efectuadas no âmbito da RQA, referem-se a uma única 

medição, facto que fundamenta a discussão dos resultados apresentada no ponto seguinte. 

 

8.2.1.2 Análise dos dados de qualidade 

 

No Quadro I V. 7 apresentam-se os dados de qualidade da água obtidos, bem como a respectiva comparação com os valores 

de referência para os usos relevantes. 
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Quadro IV. 7 - Qualidade da água na Ribeira de Santo Estevão (ano hidrológico de 1999/2000) 

Parâmetros Rega Qualidade mínima 

Temperatura − α 

pH α α 

Oxigénio dissolvido (%) − β 

CQO − − 

Sólidos suspensos totais β∗1    − 

Azoto amoniacal − α 

Condutividade − − 

Nitritos − − 

Nitratos β∗2 − 

Cor − − 

Manganês − − 

Oxidabilidade − − 

Cálcio − − 

Cloretos − − 

Dureza total − − 

Fósforo − − 

Magnésio − − 

Ferro dissolvido − − 

SIMBOLOGIA: 

α - Conforme o VMA do DL n° 236/98 

β - Não conforme o VMA do DL n° 236/98 

β*1 - Não existe VMA e, não está de acordo com VMR do DL n° 236/98 

β*2 - Não existe VMA, mas está de acordo com o VMR do DL n° 236/98 

 - Não aplicável ou não disponível 

Quadro IV.8 - Classificação global de qualidade das águas superficiais 

Parâmetros Ribeira de Santo Estevão 

Temperatura C 

pH A 

Oxigénio dissolvido (%) C 

CQO - 

Sólidos suspensos totais D 

Azoto amoniacal B 

Condutividade A 

Nitritos f 

Nitratos B 

Cor - 

Manganês - 

Oxidabilidade D 

Cálcio - 

Cloretos - 

Dureza total - 

Fósforo 
- 
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Magnésio - 

Ferro dissolvido - 

 

 

Para determinar a classificação global, atribui-se um peso a cada uma das classes de classificação e faz-se uma média 

aritmética. 

 

Em conclusão, a classificação global da qualidade das águas superficiais é D, isto é, muito poluída. 

 

8.2.1   Águas subterrâneas 

 

Para a qualidade dos aquíferos na Bacia do Tejo e Sado, existem dados disponíveis, referentes a um período compreendido 

entre 1960 e 1982 para o Pliocénico e, entre o período 1957 e 1992 para o Miocénico Marinho. Algumas das análises 

correspondem a diferentes colheitas feitas na mesma captação. Alguns valores do sódio foram obtidos através de um balanço 

iónico. 

Nos quadros III.9 e III. l O apresentam-se os resultados estatísticos da análises feitas aos aquíferos da Bacia do Tejo e Sado, 

de acordo com a Definição, Caracterização e Cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental. (INAG, 2000) 

 

 

 

Quadro IV.9 - Resultados estatísticos das análises no Pliocénico 

Parâmetros Média Mínimo Máximo Qualidade da água 

Condutividade 285 102 905 β∗1 

PH 6.6 5.3 8.4 α 

HCO3- 74.2 10.3 285.7 − 

Cl- 51 0 249 β∗1 

SO42+ 10 0.3 30 α 

NO3- 4 0 24 α 

Na+ 42 11 147 α 

Ca2+ 14 2 50 β∗2 

Mg2+ 6 0 33 α 

 

SIMBOLOGIA: 

α - Conforme o VMA do DL n° 236/98 

β - Não conforme o VMA do DL n° 236/98 

β∗1 - Não existe VMA e, não está de acordo com VMR do DL n° 236/98 

β∗2 - Não existe VMA, mas está de acordo com o VMR do DL n° 236/98 

   - Não aplicável ou não disponível 
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Quadro IV. 10 - Resultados estatísticos das análises no Miocénico Marinho 

Parâmetros Média Mínimo Máximo Qualidade da água 

Condutividade 423 240 690 β∗1 

PH 7.66 6.47 8.80 α 

HCO3- 170 55 330 − 

Cl- 50 21 405 β∗1 

SO42+ 44 2 1170 β 

NO3- 0.7 0 5.2 α 

Na+ 40 3.2 365 β 

Ca2+ 45 7 280 β∗1 

Mg2+ 13 2 107 β 

 

SIMBOLOGIA: 

α - Conforme o VMA do DL n° 236/98 

β - Não conforme o VMA do DL n° 236/98 

β∗1 - Não existe VMA e, não está de acordo com VMR do DL n° 236/98 

β∗2 - Não existe VMA, mas está de acordo com o VMR do DL n° 236/98 

   - Não aplicável ou não disponível 

 

 

8.2.3   Evolução da situação na ausência do projecto 

 

Considerando a opção zero, ou seja a ausência de intervenção, a zona em estudo não sofrerá qualquer tipo de transformação 

que conduza a alterações deste descritor, pelo que a qualidade da água tenderá a manter as características actuais acima 

referidas. 

 

8.3    Qualidade Acústica 

 

A caracterização do ambiente sonoro da área em estudo será efectuada de forma qualitativa, atendendo às fontes de ruído 

existentes e às características do local, potenciadoras ou minimizadoras da propagação do som emitido. 

 

Na envolvente da pedreira não existem quaisquer edifícios ou equipamentos, quer para habitação quer para outros fins, 

situando-se as habitações mais próximas a cerca de 3 km de distância. 
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A área envolvente da exploração apresenta características tipicamente rurais, com extensas manchas florestadas, onde 

habitualmente não se registam quaisquer ruídos relevantes. 

 

As potenciais fontes emissoras de ruído na exploração de inertes e envolvente estão associadas às operações de exploração 

propriamente ditas e à circulação dos camiões que transportam o produto final. 

 

O funcionamento da instalação é diurno e não são utilizados explosivos na exploração, pelo que o ruído produzido é apenas o 

resultante do funcionamento e movimentação das máquinas no período normal de funcionamento. O ruído resultante do 

transporte dos produtos finais será esporádico e de intensidade moderada. 

 

O tráfego na EN 10 constitui a única emissora regular de ruído na envolvente do local. 

 

Acresce referir que numa instalação idêntica, utilizando o mesmo tipo de equipamentos, as medições do nível de ruído 

efectuadas conduziram aos seguintes valores máximos: 

 

> Com máquina de lagartas a funcionar - Leq - 64 dB(A) e L95 - 38.5 dB(A) 

> Sem máquina de lagartas a funcionar - Leq - 49 dB(A) e L95 - 38.5 dB(A) 

 

pelo que os níveis de incomodidade para o exterior não atingiam os valores legalmente estabelecidos. 

 

Em conclusão, o ambiente sonoro da área envolvente à actual exploração pode considerar-se pouco ruidoso, apresentando-se 

ruidoso nos períodos de circulação dos veículos de transporte do produto acabado. 

 

Considerando a opção zero, ou seja a ausência de intervenção no local em estudo, a zona não sofrerá qualquer tipo de 

transformação que conduza a alterações deste descritor, pelo que a qualidade acústica tenderá a manter as características 

actuais acima referidas. 
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9.     ECOLOGIA 

 

9.1    Introdução Metodológica 

 

De forma a caracterizar os sistemas ecológicos na área de influência da pedreira, procedeu-se à análise ecológica a três 

níveis sucessivos: 

I.  Estrutura ecológica regional, identificando-se as grandes unidades ecológicas ocorrentes, de forma a constituir um 

referencial de enquadramento para a avaliação do carácter e funcionalidade das formações ecológicas cartografadas no 

terreno; 

II.  Estrutura ecológica enquadrante, permitindo a caracterização do grau de estabilidade e viabilidade das formações, com 

base na cartografia morfológica, geológica e de solos; 

III.  Estrutura ecológica do local propriamente dito, procurando qualificar as diferentes características das formações 

ocorrentes e diferenciar o seu carácter e funcionalidade individual, integrando a informação tipológica do coberto ocorrente 

com os dados funcionais e a estrutura regional. 

 

A qualificação utilizada para o nível III, expressa numa escala de l (menor) a 5 (maior), baseia-se em critérios adaptados de 

Fernandes, 1991 e de Brower et ai., 1990, considerando igualmente as propostas metodológicas de Schmidt,  1991 e 

complementados com análises específicas realizadas no terreno. Procura descrever o essencial das características de cada 

elemento de coberto em termos dos três grandes tipos de descritores: 

 

 Descritores de qualidade: 

 

 - Diversidade estrutural - diversidade de estratos de habitat e de estruturas susceptíveis de constituírem factores 

diferenciadores em termos da funcionalidade ecológica do meio. 

- Diversidade florístíca - valor médio da diversidade específica das formações vegetais características desse tipo de coberto 

(é qualificada em função da informação obtida nos estudos florísticos e generalizada para a tipologia de coberto e das 

unidades ecológicas). 

- Raridade - ocorrência de formações classificadas como raras no contexto regional ou nacional. 

- Significado - valor como habitat de espécies dos diferentes domínios fitogeográficos (avaliado por aplicação da metodologia 

dos espectros fítogeográficos). 

- Espécies raras ou ameaçadas - ocorrência de espécies qualificadas como endémicas, raras ou objecto de outra classificação 

especial, no contexto regional ou nacional. 

- Hemerobia - exprimindo o grau de alteração cultural da formação vegetal. 

- Maturidade - exprimindo o grau de evolução sucessional da formação. 

- Resiliência - exprimindo a capacidade de recuperação da formação após perturbações. 

- Ameaça da fitocenose - exprimindo a ocorrência de processos de âmbito regional ou nacional que induzam um recuo da 

ocorrência da formação. 

- Presença - grau de correspondência entre as formações ocorrentes e as formações naturais susceptíveis de aí ocorrerem. 
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 Descritores de capacidade: 

 

- Produtividade - valor estimativo da produtividade primária da formação (função da produtividade pedológica e da natureza 

da formação). 

- Superfície - valor comparativo da superfície da formação de acordo com a sua natureza (matriz, corredor ou mancha e grau 

de correspondência à natureza da unidade ecológica). 

- Natureza - qualificação da formação ocorrente como matriz do espaço, caso em que constitui o elemento preponderante 

das formações e ecossistemas regionais, como mancha, de recursos ou de perturbação, casos em que ocorrem interrupções 

na matriz devido a particularidades locais ou a perturbações circunstanciais e como corredores, formações com um carácter 

contínuo atravessando a matriz e as manchas sem perderem a sua natureza de linha de movimentação preferencial 

(Classificada como: 1 - Matriz, 2 - Mancha e 3 - Corredor). 

 

Descritores de função: 

 

- Funcionalidade como habitat de refugio. 

- Funcionalidade como habitat de reprodução. 

- Funcionalidade como habitat de alimentação (qualificados de acordo com a natureza actual das zoocenoses existentes). 

- Conectividade - exprime o potencial da formação para assegurar a movimentação de espécies próprias ou estranhas entre 

formações adjacentes ou não. 

- Complementaridade - exprime a vocação da formação ecológica para complementar as formações vizinhas no sentido de 

definir um ecótopo integrado, plurifuncional para as ecocenoses susceptíveis de aí ocorrerem. 

 

A apreciação dos valores referidos é feita tendo em consideração o carácter da mancha de usos em causa e da mancha 

estável subjacente. 

 

Com base na qualificação elaborada, é possível desenvolver algoritmos de avaliação que, através de combinações numéricas 

simples, permitem gerar valores interpretáveis como qualificativos do valor e funcionalidade ecológica das unidades em 

causa. Tais valores serão: 

- Valor de formação de ecótopos (VFE) - função das características estruturais e genéticas do coberto e do meio, exprime a 

capacidade da formação ocorrente no local de oferecer condições para a instalação de comunidades ecológicas viáveis. 

- Valor patrimonial (VP) - função do anterior e do grau de particularidade e raridade do coberto, exprime o valor intrínseco 

da formação como ecótopo, como factor de produtividade e como património genético. 

- Valor de conservação da natureza (VCN) - função dos anteriores, da viabilidade e da funcionalidade regional, exprime a 

viabilidade real que cada formação apresenta de continuar a assegurar a sua funcionalidade e de manter e aumentar a sua  

contribuição para o valor ecológico global da região. 

 

Na determinação do primeiro valor consideram-se exclusivamente factores locais, decorrentes da natureza da formação ou 

da estrutura de coberto em causa (diversidade estrutural e florística, maturidade, hemerobia, condições como habitat, 

presença e produtividade). 
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Na determinação do segundo valor, consideram-se factores de valor intrínseco da formação (raridade, presença de espécies 

raras, resiliência e grau de ameaça da fítocenose) e factores de inserção regional, em termos de dimensão, permeabilidade, 

conectividade e complementaridade. 

 

O terceiro valor decorre dos anteriores incluindo e relevando a informação referente ao estatuto real actual do local em 

causa como estrutura de valor particular em termos de conservação. 

 

Obtém-se assim um conjunto de valores para cada unidade e a existência ou não de áreas ou locais particularmente 

significativos que possam ser afectados. 

 

9.2     Caracterização e Avaliação Ecológica 

 

O local em estudo situa-se no domínio ecológico sub-mediterrênico numa zona de mosaico de montado e campina 

(Albuquerque, 1954, 1961). 

 

Essas características estão bem demonstradas no uso actual do solo, em que se observa um mosaico de montado esparso de 

sobreiro ou de eucaliptais alternando com superfícies abertas de sequeiro estreme, pousios e pastagens extensivas. 

 

A envolvente regional é pobre, apresentando um valor global marginal, mesmo quando considerado em termos dos recursos 

cinegéticos, já que a reduzida produtividade registada não permite sustentar populações numerosas e diversificadas. É 

apenas de registar o interesse micológico dos montados e pinhais, bem comprovado pela crescente procura registada, que já 

põe em causa a preservação de certas espécies. 

 

A cartografia dos biótopos ocorrentes no local, feita com base em trabalhos de campo recentes (Fig. IV. 14), permite 

identificar os tipos de formações, associadas ao domínio ecológico sub-mediterrânico (SM), cujas características estão 

resumidas no Quadro IV. 11-a) e b). 

 

Estes biótopos organizam-se da forma que se descreve nos parágrafos seguintes 
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Quadro IV.11-a) e b) – Caracterização das unidades ecológicas ocorrentes na zona de estudo 

Nº Descrição Diversidade 

estrutural 

Diversidade 

florística 

Rarida

de 

Espécies 

raras ou 

ameaçadas 

Hemerobia Maturidade Refúgio Reprodução Alimento Resiliência 

1 

Povoamento de Eucaliptus globulus 

associado a um sub-bosque muito 

esparso onde predomina o acacial, por 

vezes intercalado de sobreiros em 

domínio SM 

2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 

2 

Incultos ou pastagens de sequeiro, de 

carácter xérico e sem qualquer 

formação arbustiva em domínio SM 

1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

3 

Montado de sobreiro com manchas de 

Pinus pinea e eucaliptal, com sub-

bosque incipiente em domínio SM 

2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 

4 
Zonas de explorações de agregados 

em domínio SM 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
Mancha incipiente de renovo de 

sobreiro em domínio SM 
2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 

 

Nº Descrição Ameaça de 

fitocenese 

Presença Produtividade Natureza Superfície Complementaridade Conectividade VFE VP VCN 

1 
Povoamento de Eucaliptus globulus 

associado a um sub-bosque muito 
2 2 3 1 4 2 2 2 2 1 
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esparso onde predomina o acacial, 

por vezes intercalado de sobreiros 

em domínio SM 

2 

Incultos ou pastagens de sequeiro, 

de carácter xérico e sem qualquer 

formação arbustiva em domínio SM 

2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 

3 

Montado de sobreiro com manchas 

de Pinus pinea e eucaliptal, com 

sub-bosque incipiente em domínio 

SM 

2 2 3 1 4 4 4 2 3 4 

4 
Zonas de explorações de agregados 

em domínio SM 
1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 

5 
Mancha incipiente de renovo de 

sobreiro em domínio SM 
3 3 2 2 1 3 2 3 2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biótopos Ocorrentes no Local e Envolvente 
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A zona prevista para a exploração foi desmatada há cerca de 5 anos, apresentando presentemente um mato esparso onde se 

identifica um renovo interessante de sobreiro e pinheiro bravo. A envolvente é constituída, a Norte, por um eucaliptal com 

sub bosque de acacial, sendo o restante perímetro, com excepção da EN 10, constituído por um mosaico de montado e pinhal 

bravo, com predominância do primeiro. A análise dos valores obtidos permite concluir que, no contexto regional, a região em 

estudo apresenta um valor ecológico médio a reduzido, sendo este valor reduzido a mínimo no caso dos terrenos abertos 

onde se pretende instalar o areeiro. Com efeito, actualmente este terrenos asseguram funções ecológicas marginais e 

complementares, apresentando simultaneamente uma pobreza faunística marcada. 

 

No que se refere aos restantes elementos constantes do mosaico de uso da área em estudo, é de realçar a importância do 

mosaico florestal de montado e pinhal, verificando-se uma complementaridade média com as zonas desmaiadas, mas 

povoadas por matos e superfícies naturais de renovo, resultando numa fraca agressividade para a fauna terrestre, que aí 

encontra abrigo e alimento. 

 

Em resumo, na região a afectar à exploração de areias não se identificam elementos actuais ou potenciais particulares, 

verificando-se na área envolvente um empobrecimento crescente do território. 

 

9.3     Flora e Vegetação 

 

Biogeograficamente a zona em estudo classifica-se (Costa, et ai., 1998) do seguinte modo: 

Região Mediterrânica 

    Sub-Região Mediterrânica Ocidental 

        Superprovíncia Mediterrânica-Ibero-Atlântica 

             IV Província Gaditano-Onubo-Algarviense 

                 4B Sector Ribategano-Sadense 

                      4B2 Superdistrito Sadense 

 

que os autores descrevem do seguinte modo (pp. 43): 

 

"O Superdistrito sadense é uma área onde os solos são frequentemente aluvionares ou derivados de areias podzolizadas, de 

paleodunas würmianas ou de cascalheiras duras e arenitos miocénicos (formação da Marateca). Engloba a Península de 

Setúbal, as areias do Vale do Sado até Melides e Sta. Margarida do Sado. Tem como espécies endémicas a Malcolmia lacera 

subsp. gracilima e a Santolina impressa. Por outro lado, o Ulex australis subsp. wehvítschianus, o Helianthemum apenninum 

subsp. stoechadifolium e a Myrica gale têm aqui a sua maior área de distribuição portuguesa. Este último táxone ocorre nos 

biótopos pantanosos com salgueirais turfófilos da classe Ainetea glutinosae. 

A série dos sobreirais psamofílicos termomediterrânicos Oleo-Querceto suberis S. ocupa a maior parte do território. A sua 

etapa regressiva subserial mais conspícua é o mato psamofílico Thymo-capitullati-Staurachanthetum genistoidis. No entanto, 

possui algumas comunidades endémicas: o matagal de carvalhiça Junipero navicularis- Quercetum lusitanicae, o zimbrai de 

paleounas würmianas profundas Daphno gnidi- Juniperetum  navicularís,  o  urzal-tojal  mesófilo  Eriço  umbelatae-Ulicetum 

-welwitschiani, o prado psamofílico anual Anacortho macranthero-Arenarietum algarbiensis e o mato camefítico de areias 

subnitrofílizadas Santolinetum impressae (...)” 
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A região em estudo corresponde à descrição acima apresentada, já que a Sul e Oeste é perfeitamente identificável um 

sobreiral psamofílico termomediterrânico seco de Óleo sylvestris-Querceíum suberis ligeiramente perturbado pela intrusão de 

pinheiros bravos (Pinus pinea), enquanto na zona de exploração é identificável um mosaico complexo de urzal-tojal mesófilo 

de ombro clima chuvoso, sub húmido Erico umbelatae-Ulicetum etwitschiani, com prado psamofílico anual Anacortho 

macranthero-Arenarietum algarbiensis e matos camefíticos de areias subnitrofílizadas Santolinetum impressão, pontuado por 

renovo de pinheiros bravos com cerca de 5 anos e de sobreiro e por abundantes moitas de Cistus crispus e Cistus sp. 

 

Em termos florísticos a área proposta para a futura exploração corresponde, portanto a um estádio regressivo da associação 

climácica, apresentando um bom potencial de recuperação, mas sem valor florístico particular ou singularidade digna de 

nota, até pela reduzida área em causa no quadro da matriz regional. 

 

9.4    Fauna 

 

Não tendo sido possível realizar levantamentos detalhados, não foram, no entanto, encontrados vestígios de uma ocupação 

faunística particular. Inquéritos locais permitiram confirmar a relativa riqueza cinegética da região, nomeadamente em 

termos do coelho (Oryctolagus cunicuius), da lebre (Lepus capensis granatensis), da perdiz (Alectoris rufa), do pombo torcaz 

(Columbo palombus) e da codorniz (Coturnix coturnix) que, no entanto, dada a proximidade da área em estudo à EN 10, 

apresentam uma muito reduzida densidade. 

 

Ainda referidos como susceptíveis de ocorrer são o chapim (Parus sp.), a trepadeira comum (Certhia brachydactila), a pega 

azul (Cyanopica cyanus), o peneireiro cinzento (Elanus caerulers), o rato do campo (Apodemus sylvaticus) ou o gineto 

(Genetta genetta), a que tem de ser acrescentada a presença nidifícante da cegonha branca (Ciconia ciconia). Nenhuma 

destas espécies possui um estatuto prioritário de classificação, além de que a sua presença junto à EN 10 se encontra 

bastante prejudicada pelas referidas perturbações decorrentes do intenso tráfego automóvel. 

 

De referir a importância do montado como habitat de refúgio e alimentação (especialmente do pombo torcaz) e das zonas 

abertas em relação ao coelho, lebre e perdiz. 

 

Em suma a zona em estudo, se bem que potencialmente interessante em termos faunísticos, encontra o seu valor fortemente 

condicionado pela aproximação da EN 10, factor permanente e intenso de perturbação que impede a plena colonização da 

área em causa. 

 

9.5    Evolução da Situação na Ausência do Projecto 

 

Considerando a opção zero, ou seja a ausência de intervenção no local em estudo, a zona não sofrerá qualquer tipo de 

transformação que conduza a alterações deste descritor, pelo que os factores ecológicos tenderão a manter as 

características actuais acima referidas. 
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10.   SÓCIO-ECONOMIA 

 

10.1   Introdução 

 

A análise das características sócio-económicas da região onde será implementado o projecto em análise será efectuada a dois 

níveis distintos: 

 

• O primeiro, mais geral, terá como referência o concelho do Montijo, onde se localiza a Subareias, SÁ, e, sempre que 

possível, a sub-região e região a que este pertence, respectivamente Península de Setúbal e Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

• O segundo, mais detalhado, fará uma análise das freguesias que constituem o concelho do Montijo, nomeadamente de 

Pegões, onde se situa a área de intervenção. 

 

O diagnóstico da situação actual nas vertentes demográfica, sócio-económica e de ocupação do solo visa a apreciação dos 

impactes do projecto e será baseado nas informações estatísticas disponíveis, no PDM - Plano Director Municipal do concelho 

do Montijo e no levantamento de campo efectuado. 

 

10.2   Enquadramento Regional 

 

A Região de Lisboa e Vale do Tejo é constituída por cinco áreas geográficas a nível de NUT III, designadamente Grande 

Lisboa, Lezíria do Tejo, Médio Tejo, Oeste e Península de Setúbal. 

 

A Península de Setúbal, situada entre os estuários dos rios Tejo e Sado, é constituída por nove concelhos: Alcochete, Almada, 

Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. 

 

10.3   Caracterização Regional 

 

A Península de Setúbal, que ocupa uma área de 1580.9 km2, registava 714 589 habitantes em 2001, equivalente a uma 

densidade populacional de 452 habitantes/km2. 

Esta densidade é muito elevada em comparação com a densidade populacional média do país (112.4 habitantes/km2 em 

2001) e explica-se em parte pelo desenvolvimento industrial registado na zona e também pelas funções habitacionais 

desempenhadas por alguns concelhos mais próximos da capital. 

 

10.3.1 Dinâmica demográfica 

 

O crescimento demográfico da Península de Setúbal processou-se de forma contínua, a partir da década de cinquenta, como 

consequência da industrialização e do acentuado crescimento económico verificado, que originou um forte fluxo migratório 

proveniente sobretudo do Alentejo. Na década de oitenta, o crescimento urbano teve origem na movimentação dos 

habitantes dos concelhos da margem Norte da Área Metropolitana de Lisboa, incluindo da cidade de Lisboa, atraídos pêlos 

custos relativamente mais reduzidos da habitação. 
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O Quadro I V. 12 apresenta a evolução da população a nível dos concelhos que constituem a Península de Setúbal, bem como 

a densidade populacional reportada a 2001. 

 

Quadro IV. 12 - Península de Setúbal - Evolução da População e Densidade Populacional 

População residente Variação 

Região 
Área 

(km2) 1970 1981 1991 2001 70/81 81/91 91/01 

Dens. Pop. 

2001 

(hab/km2) 

Alcochete 132.8 10 408 11 246 10 169 13 010 +8.0 -9.6 -27.9 98.0 

Almada 70.2 107 581 147 690 151 783 160 826 +37.2 +2.8 +5.9 2 291.0 

Barreiro 32.0 58 728 88 052 85 768 79 011 +49.9 -2.6 -7.9 2 469.1 

Moita 54.6 38 547 53 240 65 086 67 446 +38.1 +22.2 +3.6 1 235.3 

Montijo 340.5 41 565 36 849 36 038 39 168 -11.3 -2.2 +8.6 56.3 

Palmela 465.9 24 866 36 933 43 857 53 352 +48.5 +18.7 +21.6 114.5 

Seixal 95.7 36 282 89 169 116 912 150 272 +145.8 +31.1 +28.5 1570.2 

Sesimbra 195.7 16 656 23 103 27 246 37 567 +38.7 +17.9 +37.9 192.0 

Setúbal 193.6 66 243 98 366 103 634 113 937 +48.5 +5.4 +9.9 588.9 

Península 1 580.9 400 876 584 648 640 493 714 589 +45.8 +9.6 +11.6 452.0 

RLVT 11 770.6 --- 3 261 578 
3 296 

715 
3 468 869 --- +0.9 +5.2 294.7 

Fonte: INE: Recenseamento Geral da População e Anuário Estatístico da RLVT (2001) 

 

A Península de Setúbal, no último período inter-censitário, registou um crescimento demográfico de +11.6%, valor muito 

superior ao crescimento da população da Região de Lisboa e Vale do Tejo (+5.2%) e do país (+4.9%) no mesmo período. 

 

Os concelhos que registaram um crescimento superior ao valor médio da Península foram, por ordem decrescente, Sesimbra, 

Seixal, Alcochete e Palmela. O concelho do Montijo registou um crescimento muito significativo (+8.6%), embora inferior à 

média da Península, enquanto os restantes concelhos registaram um acréscimo populacional moderado e no caso do Barreiro 

mesmo um decréscimo significativo (-7.9%). Estas alterações populacionais estão relacionadas, no primeiro caso, com o 

desenvolvimento do parque habitacional induzido pela nova travessia do Tejo criada pela ponte Vasco da Gama e, no 

segundo, com o esvaziamento do complexo industrial do Barreiro. 

 

Em termos de densidade populacional, verifica-se que o concelho do Montijo apresenta, em conjunto com Alcochete, 

Palmela e Sesimbra, um valor relativamente baixo, muito inferior à média da Península de Setúbal e da RLVT, enquanto os 

concelhos de Almada, Barreiro, Moita e Seixal ultrapassam largamente esse valor médio. 

 

O Quadro IV. 13 regista a evolução da distribuição populacional por grupos etários, em 1991 e 2001. 
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Quadro IV.13 – Evolução da estrutura etária da população 

0-14 15-24 25-64 ≥65 Região 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Alcochete 17.3 16.2 16.4 29.6 52.0 38.7 14.3 15.4 

Almada 17.8 14.1 15.7 28.3 54.8 40.8 11.7 16.8 

Barreiro 17.4 12.9 16.9 28.6 54.3 42.7 11.4 15.8 

Moita 21.9 16.6 15.7 31.1 52.2 39.4 10.2 12.9 

Montijo 17.9 15.0 15.2 27.9 53.0 39.7 13.9 17.3 

Palmela 19.0 16.1 15.1 29.2 53.8 39.6 12.1 15.1 

Seixal 21.5 16.7 16.0 32.3 55.5 40.9 7.0 10.1 

Sesimbra 18.6 16.5 15.4 29.9 53.0 38.9 13.0 14.7 

Setúbal 19.9 15.5 15.5 29.9 52.8 39.8 11.8 14.8 

Península 19.3 15.3 15.8 29.9 54.0 40.5 10.9 14.3 

RLVT 18.1 14.9 15.5 13.7 53.2 55.1 13.2 16.3 

Continente 19.7 15.8 16.3 29.4 50.3 38.3 13.7 16.5 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da população e Anuário Estatístico da RLVT (2001) 

 

Quadro IV.14 – Indicadores demográficos em 2000 

Região Taxa Bruta de 

Natalidade (‰) 

Taxa Bruta de 

Mortalidade (‰) 

Excedente de Vidas 

(‰) 

Índice de 

Envelhecimento (%) 

Alcochete 12.4 11.6 0.8 114.0 

Almada 12.7 11.0 1.7 108.0 

Barreiro 10.3 11.3 -1.0 128.5 

Moita 12.9 9.2 3.7 71.2 

Montijo 12.3 12.7 -0.3 103.2 

Palmela 13.2 10.2 3.1 95.3 

Seixal 14.2 6.7 7.5 56.8 

Sesimbra 13.4 8.7 4.7 106.8 

Setúbal 12.5 10.1 2.4 98.8 

Península 12.8 9.8 3.0 91.3 

RLVT 12.2 10.5 1.7 102.2 

Portugal 11.7 10.3 1.4 109.0 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da população e Anuário Estatístico da RLVT (2001) 

 

A quebra da taxa de natalidade associada ao aumento da esperança de vida tem contribuído para o envelhecimento geral da 

população (o índice de envelhecimento a nível do país aumentou de 71.5% em 1991, para 93.7% em 2000), embora ainda 

prevaleçam bolsas de população relativamente jovem, como se tem vindo a verificar na Península de Setúbal. 
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Os índices de dependência total, no mesmo período, baixaram de 49.7 para 47.4% devido ao decréscimo significativo do 

índice de dependência dos jovens (1991 - 29.0% e 2000 - 24.5%), enquanto o índice de dependência dos idosos sofreu um 

acréscimo (1991 - 20. 7% e 2000 - 22.9%). 

 

A Península de Setúbal apresenta uma população bastante jovem em relação aos valores médios da RLVT e do país, 

constituindo excepção os concelhos do Barreiro e Alcochete; os concelhos de Almada, Sesimbra e Montijo situam-se entre os 

valores médios da RLVT e do Continente. 

 

Verifica-se ainda que os concelhos que constituem a Península de Setúbal apresentam um excedente de vidas positivo, à 

excepção dos concelhos do Barreiro e Montijo, o que indicia a continuação do crescimento demográfico que se tem vindo a 

verificar na Península. 

 

As taxas de analfabetismo eram as seguintes (por ordem decrescente): Montijo -11.4%, Palmela -10.8%, Alcochete -10.1%, 

Moita 7.9%, Sesimbra -7.8%, Setúbal —7.6%, Almada -6.1%, Barreiro -5.8% e Seixal -4.8%. No mesmo ano, a taxa de 

analfabetismo na Península de Setúbal era de 7.0 e na RLVT de 7.0 (CENSOS 2001). 

 

Do exposto conclui-se que o concelho do Montijo, onde se localiza a exploração de inertes, se caracteriza por uma fraca 

dinâmica demográfica, embora no último período inter-censitário tenha registado um acréscimo demográfico significativo 

(8.6%), apresenta um dos índices de envelhecimento (103.2%) mais altos da Península de Setúbal e uma taxa de 

analfabetismo (11.4%) também muito elevada. 

 

10.3.2 Estrutura sócio-económica 

 

A situação geográfica da Península de Setúbal e a sua favorável acessibilidade fluvial e marítima, conduziram ao longo dos 

anos à instalação de importantes unidades industriais de construção e reparação naval e de outras unidades de 

metalomecânica pesada na zona costeira, cujas produções têm sido orientadas para o mercado externo. A indústria de papel 

também encontrou condições favoráveis à sua instalação, quer em termos geográficos, quer de proximidade dos cursos de 

água. 

 

A partir da década de setenta a Península evidenciou graves problemas económicos resultantes da falência do modelo 

económico implantado, baseado em indústrias que, para além de grande concentração de capital e mão-de-obra, exigiam 

elevados consumos energéticos e de matérias-primas (sobretudo no sector químico e metalomecânico). 

 

A implementação da OID - Operação Integrada de Desenvolvimento para a Península de Setúbal, nos finais da década de 

oitenta, visou o desenvolvimento económico sustentado da região e a modernização da sua estrutura produtiva. 

 

A partir da década de noventa registaram-se importantes desenvolvimentos na área industrial, de que é exemplo a instalação 

de uma unidade de montagem de veículos ligeiros (Ford/Volkswagen) em Palmela, a Ford Electrónica, a criação de diversos 

parques industriais e a implementação de diversos investimentos na área hoteleira e turística. 
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Em 2001, a população activa da Península de Setúbal representava cerca de 7.5% dos activos do Continente. O Quadro IV. 15 

apresenta as taxas de actividade e de desemprego nos concelhos que a constituem, verificando-se, que a taxa média de 

desemprego na Península de Setúbal é bastante superior aos valores registados na RLVT e no país em geral, enquanto a taxa 

de actividade é superior. 

 

 

 

 

 

Quadro IV.15 - Indicadores de Emprego (2001) 

Região Taxa de Actividade 

(%) 

Taxa de Desemprego 

(%) 

Alcochete 50.8 7.3 

Almada 50.6 8.4 

Barreiro 49.9 9.5 

Moita 50.5 10.7 

Montijo 49.7 8.6 

Palmela 50.6 7.9 

Seixal 54.3 8.5 

Sesimbra 50.0 8.3 

Setúbal 50.8 9.8 

Península 51.3 8.9 

RLVT 51.0 5.4 

Portugal 48.2 4.1 

                                                Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 

 

 

A evolução sectorial da população activa em geral, desde 1960, tem sido marcada pela perda de activos no sector primário e 

por um reforço significativo dos restantes sectores. 

 

 

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, o sector primário situa-se a um nível próximo do valor médio do Continente, havendo um 

predomínio nítido do sector terciário. Este padrão de comportamento acentua-se na Península de Setúbal, onde o sector 

primário em 2001 ocupa apenas 2.3 da população activa. 

 

 

O Quadro IV. 16 apresenta a evolução da estrutura sectorial da actividade económica, reportada a 1991 e a 2001, nos 

concelhos que constituem a Península de Setúbal. 
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Quadro IV.16 - Estrutura da Actividade Económica () 

Primário Secundário Terciário Região 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Alcochete 132 6.8 43.9 31.8 42.9 61.4 

Almada 1.0 1.0 28.5 23.2 70.5 75.8 

Barreiro 0.7 0.5 28.5 23.2 70.5 72.4 

Moita 1.9 1.3 42.5 33.6 55.6 65.1 

Montijo 13.3 8.1 39.7 32.3 47.0 59.6 

Palmela 18.0 7.8 36.3 34.2 45.7 58.0 

Seixal 0.5 0.4 34.6 27.4 64.9 72.2 

Sesimbra 15.5 5.1 28.2 29.0 56.3 65.9 

Setúbal 3.8 2.3 34.9 31.9 61.3 65.8 

Península 4.0 2.3 34.1 28.6 61.9 69.1 

RLVT 5.1 4.7 30.2 29.0 64.7 66.3 

Continente 10.5 4.8 38.5 35.5 51.5 59.7 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 

 

Verifica-se que a distribuição dos activos pêlos sectores de actividade económica é muito variável, registando-se á existência 

de concelhos onde o sector primário ainda é significativo, como Alcochete, Montijo, Palmela e Sesimbra e outros onde é 

praticamente inexistente como Almada, Barreiro e Seixal 

 

10.4   Caracterização Local 

 

A exploração de inertes, objecto do presente estudo, situa-se no concelho do Montijo, freguesia de Pegões. 

 

10.4.1 Dinâmica demográfica 

 

O concelho do Montijo representava, em 2001, cerca de 5.5% da população residente na Península de Setúbal, distribuída por 

uma área correspondente a cerca de 22.0%  da sua área total. 

Do ponto de vista demográfico, o concelho do Montijo tem-se caracterizado por uma fraca dinâmica demográfica (apesar de 

no último período intercensitário ter registado um acréscimo de 8.9%, o excedente de vidas em 2000 foi -0.3%) e por um 

índice de envelhecimento superior ao valor médio da Península de Setúbal e da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

A fraca dinâmica de crescimento demográfico do concelho do Montijo é patente na progressiva diminuição da importância do 

concelho face à sua área envolvente. Assim, enquanto nas décadas de 60/70 residiam no concelho do Montijo cerca de 10.5%  
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dos habitantes da Península de Setúbal, essa percentagem baixou sucessivamente para 6.3%  em 1981, 5.6%  em 1991 e 5.5% 

em 2001. Em valor absoluto, a população cresceu no último período inter-censitário, provavelmente em consequência do 

atravessamento rodoviário do Rio Tejo (Sacavém-Montijo) promovido pela ponte Vasco da Gama. 

 

O território do concelho do Montijo é espacialmente descontínuo, sendo constituído por duas áreas: 

 

• Zona Este, onde se localiza a exploração de inertes, correspondente a cerca de 83.7 % da área concelhia, agrupa três 

freguesias - Canha, St° Isidro de Pegões e Pegões, confinando com os concelhos de Benavente, Coruche, Montemor-o-Novo, 

Vendas Novas e Palmela; 

 

• Zona Oeste, correspondente a 16.3 % da área concelhia, é constituída por cinco freguesias - Montijo, Afonsoeiro, Atalaia, 

Alto Estanqueiro/Jardia e Sarilhos Grandes, confinando com os concelhos de Alcochete, Moita, Palmela e com o rio Tejo;  

 

O Quadro IV. 17 apresenta a evolução da população por freguesias a partir de 1981. 

 

Quadro IV.17 - Evolução da população por freguesias (1981/2001) 

População Presente Região 

1991 2001 1991 

Variação 

1991/2001 

Área 

(km2) 

(hab./km2) 

em 2001 

Afonsoeiro - 4 129 3 536 -14.3 4.15 852.0 

Estanqueiro/Jardia - 2 127 2 722 +28.0 10.82 251.6 

Atalaia - 1 078 1 312 +21.7 2.58 508.5 

Canha 4 701 2 201 1 907 -13.4 211.14 9.0 

Montijo 27 555 20 197 22 915 +13.4 26.89 852.2 

Pegões - 2 173 2 104 -3.2 24.39 86.3 

Sto. Isidro Pegões 1 504 1 307 1 454 +11.2 55.33 26.3 

Sarilhos Grandes 3 278 2 841 3 218 +13.3 11.69 275.3 

Total 37 058 36 053 39 168 +8.6 346.99 112.9 

Fonte: INE: Recenseamaento Geral da População e P.D.M. do Concelho de Montijo 

 

A freguesia de Canha dividiu-se dando origem à freguesia de Canha e Pegões; a freguesia de Montijo originou as freguesias de 

Montijo, Afonsoeiro, Alto Estanqueiro/Jardia e Atalaia. 

 

A distribuição da população é bastante diferenciada, sendo a densidade populacional bastante inferior na área oriental (40.5 

hab./km2), em relação à área ocidental (547.9 hab./km2). 

 

A freguesia do Montijo demarca-se das restantes pela importância relativa em termos populacionais (em 2001 

correspondia a cerca de 58.5% dos residentes no concelho) e pelo nível de infra-estruturas e equipamentos de 

que dispõe. 
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A densidade populacional média das freguesias do concelho do Montijo é de 112.9 hab./km2, com um valor máximo em 

Montijo (852.2 hab/km2) e Afonsoeiro (852.0 hab./km2) e um valor mínimo em Canha (9.0 hab./km2). A freguesia de Pegões, 

onde se localiza a área de intervenção, tem uma densidade populacional de 86.3 hab./km2, tendo sofrido um decréscimo 

populacional de cerca de -3.2% no último período inter-censitário. 

 

 

 

 

10.4.2 Estrutura sócio-económica 

 

Do ponto de vista da actividade económica, em 2001, no concelho de Montijo predominava o sector terciário (59.6%) embora 

com um valor inferior às médias regionais e do Continente, seguido do sector secundário (32.3%), sendo o sector primário 

ainda bastante significativo (8.4%), com um valor superior às referidas médias. 

 

A taxa de actividade (49.7%) era superior às médias regionais e a taxa de desemprego (8.6%) era ligeiramente inferior ao 

valor médio registado na Península de Setúbal e superior à da RLVT. A taxa de analfabetismo era muito elevada (11.4) e 

bastante superior aos valores médios regionais. 

 

Segundo dados disponíveis do INE, o número de Empresas/Sociedades sediadas no concelho do Montijo, em 2000, era de 

1045, das quais 8.3% do sector primário, 29.5% do sector secundário e 62.2% do sector terciário, que facturaram 836 307 

milhares de euros. No mesmo ano, na Península de Setúbal estavam sediadas 16250 Empresas/Sociedades com a seguinte 

distribuição: sector primário - 2.4%, sector secundário - 25.2% e sector terciário - 72.1%, que facturaram 11 471 848 milhares 

de euros. 

 

Sector primário 

 

Os activos no sector primário são ainda bastante significativos no concelho do Montijo, não apenas devido às características 

predominantemente rurais da parte Este do território concelhio, como também porque as actividades industriais mais 

relevantes do concelho estão ligadas à transformação dos produtos provenientes deste sector. 

 

Pratica-se, sobretudo, uma agricultura a tempo parcial, como complemento de outras actividades, sendo as explorações de 

pequena dimensão trabalhadas exclusivamente pelo agregado familiar, à excepção da zona Este do concelho, que apresenta 

características marcadamente alentejanas. 

 

  

Com efeito, existe uma grande disparidade na estrutura fundiária do concelho. Assim, na zona Oeste do território concelhio, 

a propriedade é mais parcelada, predominando as culturas de regadio mais directamente ligadas ao abastecimento da cidade 

do Montijo, enquanto na zona Este predomina a área florestal (sobreiro, eucalipto e pinheiro com predomínio do primeiro) e 

a monocultura de sequeiro em regime de latifúndio. 
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As principais culturas temporárias são os cereais para grão (aveia, arroz, trigo e milho), as culturas forrageiras, a batata e as 

leguminosas. De entre as culturas permanentes destaca-se a vinha (existem diversas Adegas Cooperativas), o olival e os 

pomares (citrinos, pessegueiros, macieiras e pereiras). A floricultura em estufas também assume uma expressão significativa 

no concelho, destacando-se a produção de flor de corte, bem como a plantação de tabaco. Na pecuária predomina o gado 

suíno e, em menor escala, os ovinos. 

 

A pesca tem vindo a decrescer de importância e a actividade salineira, que chegou a ser bastante significativa na economia 

concelhia, encontra-se praticamente extinta. 

 

Na freguesia de Pegões, onde se situa a área de intervenção, a SAU – Superfície Agrícola Útil, em 1999, era de 1880 ha e a 

população agrícola de 593 indivíduos (INE). 

 

Sector secundário 

As principais actividades industriais estão ligadas ao sector primário, nomeadamente as indústrias de abate e de conservas de 

carne e as indústrias da madeira e da cortiça, sobretudo aglomerados e rolhas. Assinala-se, ainda, a existência de algumas 

indústrias químicas, metalomecânicas e de vestuário (área da confecção). 

 

A maior concentração industrial regista-se na freguesia do Montijo, existindo um parque industrial no Pau Queimado e um 

loteamento industrial no Seixalinho. 

 

Sector terciário 

 

Neste sector predomina o comércio a retalho de géneros alimentícios e bebidas, seguido de cafés, bares, restaurantes e 

similares, têxteis, vestuário e calçado e, em menor escala, de artigos de mobiliário. 

 

A cidade do Montijo é o principal pólo terciário do concelho, sobretudo na área dos serviços e do comércio a retalho, 

existindo apenas algumas unidades de comércio e serviços pessoais nas restantes freguesias. 

 

O turismo não apresenta uma expressão muito significativa no concelho, apesar de existirem potencialidades a nível de feiras 

e festas populares (Feira do Porco, Feira da Flor, Festas de S. Pedro, Festas de Canha e Carnaval do Montijo, Feira de 

Artesanato - Montiarte), desportos náuticos, tradição tauromáquica e gastronómica. 

 

10.5   Urbanização e Povoamento 

 

O sistema de povoamento do concelho do Montijo caracteriza-se pela predominância da cidade do Montijo, a grande 

distância dos outros aglomerados, quer pelo número de habitantes, quer pelo nível de infraestruturação de que dispõe. 

 

Na zona Oeste do concelho, o aparecimento e proliferação de bairros clandestinos, na década de setenta, foi responsável 

pelo aparecimento de lugares de pequenas dimensões. Na zona Este predomina, de um modo geral, um sistema de 

povoamento disperso. 
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Conforme já foi referido, a maior acessibilidade ao concelho do Montijo promovida pela ponte Vasco da Gama deverá 

transformar substancialmente a situação demográfica do concelho e consequentemente a respectiva estrutura urbana e 

parque habitacional. 

 

A freguesia de Pegões, onde se situa a área de intervenção, encontra-se classificada segundo a Tipologia das Áreas Urbanas 

como uma Área predominantemente rural. 

 

10.6   Equipamentos Colectivos 

 

As funções centrais, correntes e raras, encontram-se polarizadas na cidade do Montijo, que para além das principais infra 

estruturas de ensino e administrativas do concelho, dispõe de um hospital oficial e, em menor escala, nas povoações de 

Pegões- Cruzamento, Sarilhos Grandes e Canha. 

 

Os restantes aglomerados são, geralmente, de pequena dimensão, pelo que os equipamentos aí existentes, bens e serviços, 

se limitam às unidades comerciais de uso diário: mercearia, café, minimercado e a serviços básicos como Escolas de Ensino 

Básico, Posto de Correio, Posto de Telefone Público, extensão do Centro de Saúde e outros. A freguesia de Pegões dispõe de 

Escola do Ensino Básico, Centro de Saúde, Farmácia, Posto de Correio e Minimercado. 

 

Em termos da hierarquia dos aglomerados, o PDM aponta para cinco níveis de infraestruturação, tendo em conta a 

necessidade de equilibrar a rede urbana, marcada pela macrocefalia excessiva da cidade do Montijo. Os níveis de 

infraestruturação propostos são os seguintes: 

 

Nível I - Montijo/Afonsoeiro; 

Nível II - Sarilhos Grandes, Lançada, Broega, Pegões-Cruzamento, Craveiras e Afonsos; 

Nível III - Atalaia e Canha 

Nivel IV - Alto Estanqueiro, Bairro da Boa Esperança, Jardia, Brejo do Lobo, 

Pegões Velhos, Pegões-Gare e Taipadas 

Nível V - Foros do Trapo, Faias, Figueiras, Foros da Boavista e Foros do Carrapatal 

 

Pegões-Cruzamento, relativamente próximo da área de intervenção, situa-se no nível II de infraestruturação. 

 

10.7    Infraestruturas 

 

No concelho do Montijo, segundo dados do Recenseamento Geral da População de 2001, cerca de 98.6 dos residentes 

dispõem de electricidade, 97.5 dispõem de água canalizada (87.2 provenientes da rede pública e 10.3 proveniente de rede 

particular) e 94.2 dispõem de sistema de esgotos (77.6 rede pública de esgotos e 16.6 sistema particular de esgotos). 

 

Estes níveis de atendimento são ligeiramente inferiores aos registados na Península de Setúbal, onde 99.1 dos residentes 

dispõem de electricidade, 98.9 dispõe de água canalizada (95.0 proveniente de rede pública e 3.9 de rede particular) e 95.5 

dispõe de sistema de esgotos (83.2 de rede pública de esgotos e 12.3 de sistema particular de esgotos). 
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 Abastecimento de água 

 

O abastecimento público de água é alimentado a partir de diversas captações, superficiais e profundas, que abastecem 

praticamente todo o concelho, sendo toda a água de abastecimento tratada por cloragem. 

 

A distribuição geográfica dos 15 furos de captação, actualmente utilizados pela Câmara Municipal, é a seguinte:- cidade do 

Montijo-7, Pegões-3, dos quais 2 na herdade da Carvoeira e l próximo do Monte Manuel Afonso, Pegões Velhos-1, 

Sarilhos Grandes-1, Canha-1, Atalaia-1 e Taipadas-1. 

 

Pegões, onde se situa a área de intervenção, dispõe de diversos furos particulares, utilizados sobretudo para rega. 

 

 Saneamento 

 

A rede pública de esgotos abrange cerca de 78 dos habitantes do concelho, existindo duas ETAR em funcionamento: 

Seixalinho e Canha e outras em fase de projecto, designadamente em Afonsoeiro. A descarga de parte dos efluentes ainda é 

feita directamente nas linhas de água ou no estuário do Tejo. 

 

Algumas urbanizações modernas, ainda em fase de construção , já dispõem de ETAR compactas, existindo, também, diversos 

sistemas particulares de esgotos com recurso a fossas sépticas. 

 

 Resíduos sólidos urbanos 

 

A recolha dos resíduos sólidos, extensiva a todo o concelho, é realizada pêlos serviços municipais. A deposição é feita no 

Aterro Sanitário da AMARSUL, situado na Moita, que abrange todos os concelhos da Península de Setúbal. 

 

10.8   Acessibilidade e Tráfego 

 

10.8.1 Rede rodoviária 

 

A Fig. IV. 15 apresenta a situação actual do concelho do Montijo em relação aos eixos nacionais, existentes e previstos. 

Segundo dados do PDM concelhio, a situação actual da rede rodoviária é a seguinte: 

• Acesso à ponte Vasco da Gama - novo atravessamento rodoviário do Tejo - Sacavém-Montijo. 

 

• Estradas classificadas: 

 

IC 3 - Setúbal - Montijo - Coimbra 

IC 13 - Nó de Coina - Montijo - Marvão 

EN 4 - Montijo - Pegões - Montemor-o-Novo 

EN 10 - Porto Alto - Marateca 
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EN251-EN4-EN10-Canha-Mora 

EN 252 - Alto Estanqueiro - Pinhal Novo - Setúbal 

 

• Estradas desclassificadas: 

 

EN4-1-EN4-EN5 

EN 5 - Montijo - Poceirão 

EN 11 - Montijo - Moita 

EN 119 - Montijo - Alcochete 

EN 251 -1 - Canha - Vendas Novas 

 

•Estradas e Caminhos Municipais na Zona Oeste do concelho- 

 

EM 500, EM 501, EM 502, EM 503, EM 503-1, EM 504, EM 563 - EM de Seixalinho, EM de Broega, EM de Malpique, EM de Peixe 

CM 1004 CM 1005 CM 1007, CM 1026, CM 1123, CM 1124, CM 1128, CM 1129, Estrada do Girassol, Estrada dos Paulinos, Rua de 

25 de Abril - Atalaia, Estrada da Charnequinha, Estrada do Pau Queimado. 

 

• Estradas e Caminhos Municipais na Zona Este do concelho: 

 

EM 519, EM 533, EM 539, CM 1023, CM 1024, CM 1025, CM 1032, CM 1034, CM 1037, CM 1127, CM das Craveiras do Sul, Estrada 

das Figueiras, Av. da Cooperativa/Av. da Igreja (Santo Isidro), CM dos Foros da Boavista, CM dos 

Morgados, Estrada dos Guerreiros. 
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Redes rodoviária e ferroviária 
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10.8.2 Tráfego 

 

A exploração de inertes localiza-se nas proximidades da EN 10, a cerca de 250 m de distância da estrada. O acesso é feito por 

um caminho que entronca com a EN 10, aproximadamente 3 km a Norte do Cruzamento de Pegões. 

 

O posto de contagem de tráfego mais próximo da instalação situa-se ao km 72 200 da EN 10 (Posto 687). Em 1995, 

apresentava um tráfego médio diário-TMD total de 9 490 veículos, com a seguinte distribuição: automóveis ligeiros - 6 831, 

comerciais ligeiros - 426, comerciais pesados - l 198 e autocarros - 95. 

 

10.8.3 Rede ferroviária 

 

O território Oeste do concelho é atravessado pelo Ramal Pinhal Novo - Montijo, com apeadeiro em Sarilhos e estação 

terminal em Montijo. Este terminal está actualmente desactivado, embora esteja nos planos do PDM a sua reactivação. 

 

O território Este do concelho é servido por duas linhas, respectivamente: 

 

- Linha do Sul (Barreiro - Vila Real de Sto António), com estação em Pegões- 

Gare; 

- Linha de Setúbal - Vendas Novas, com estação em Canha. 

 

10.8.4 Infraestrutnras de transporte fluvial e aéreo 

 

O concelho dispõe de infraestruturas portuárias fluviais para transporte de passageiros no Montijo (de/para Lisboa) e para 

transporte de mercadorias no Seixalinho, estas últimas praticamente sem utilização. 

 

A Base Aérea do Montijo, importante infraestrutura de transporte aéreo, está reservada a fins exclusivamente militares. 

 

10.9   Evolução da Situação na Ausência do Projecto 

 

O concelho de Montijo tem registado um crescimento demográfico relativamente importante, que tem tendência para 

aumentar devido às condições de acessibilidade criadas pela ponte Vasco da Gama. 

 

A este acréscimo populacional deverá corresponder uma alteração na estrutura sócio- -económica, resultante do aumento do 

número de activos ocupados no sector terciário, sobretudo de residentes a trabalhar em Lisboa. Na ausência de projecto, as 

tendências demográfica e sócio-económicas, acima referidas, deverão manter-se. 
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11.    PATRIMÓNIO 

 

11.1   Metodologia 

 

O levantamento da situação actual, a nível do património, foi elaborado em duas fases: a primeira consistiu na investigação 

bibliográfica e consulta da base de dados do IPA, e a segunda fase correspondeu à prospecção intensiva e integral, tanto 

quanto a cobertura vegetal o permitiu, da área de alargamento do areeiro. 

 

Os mapas incluídos no trabalho utilizaram como base a folha 434 da Carta Militar de 1973, à escala 1/25 000. 

 

11.2   Breve Resenha Histórica 

 

A pedreira do Pontal n°2 localiza-se administrativamente no concelho de Montijo, distrito de Setúbal, e 

geomorfologicamente integra a bacia sedimentar e depósitos discordantes terciários e quaternários do Tejo. 

 

O concelho de Montijo tem a particularidade de possuir uma descontinuidade territorial, possuindo um pólo ribeirinho na 

margem esquerda do rio Tejo, cujo lugar central é a cidade do Montijo, a antiga Aldeia Galega e um outro pólo interior, mais 

desenvolvido, historicamente associado à influência de Canha. Ambos integravam o Termo de Palmela, doado por D. Afonso 

Henriques à Ordem de Santiago. 

 

Enquanto a Aldeia Galega, cuja construção teve início em 1210, é uma fundação decorrente da doação à Ordem, Canha era 

uma povoação pré-existente que recebe foral doado por D. Afonso Henriques em 1172. 

 

A importância da Aldeia Galega advém da sua posição fluvial, como aponta o manuscrito do mosteiro de Cheias datado de 

1370, que faz referência à construção de um novo porto no local. Economicamente, esta povoação integrava um conjunto de 

póvoas pertencentes à Ordem que se dedicavam à exploração de salinas, pesca e cultivo da vinha. Em 1385, D. João I 

confere-lhe carta de privilégio, na qual se refere a existência de moinhos de maré. Ainda durante o reinado de D. João I, são 

concedidas outras autorizações de construção de novos moinhos de maré, nomeadamente a Álvaro Gonçalves, em 1405, e a 

Gonçalo Lourenço em 1409. Também no século XV, surgem referências à existência de fomos de vidro. 

 

Esta pujança económica origina a sua separação da freguesia da Sabonha em 1512, tendo recebido foral manuelino em 1514. 

Um ano depois é-lhe concedido novo foral, mas em agregação com Alcochete. Esta inclusão é alterada, primeiro em 1540, 

com a separação das paróquias de Aldeia Galega de Alcochete e posteriormente, em 1574, os limites dos termos das duas 

vilas são individualizados em consequência do aumento de população. A situação manter-se-á até 1835, quando é criada a 

comarca de Aldeia Galega que, posteriormente, em 1852, integrará Canha e seu termo. Em 1930, a Aldeia Galega recebe a 

denominação de Montijo, que mantém até à actualidade. 
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Do povoamento anterior ao Período Medieval apenas existe referência a povoamento pré - histórico, paleolítico e 

epipaleolítico (?), na Base Aérea do Montijo, num Terraço do Tejo, e no Batedouro. Outras referências dizem respeito ao 

achado isolado de um machado de pedra polida do neolítico / calcolítico localizado perto da Atalaia, e à Anta das Pedras 

Brancas, situada na mesma freguesia. 

 

No pólo interior dependente de Canha, a ocupação humana não apresenta, até à presente data, qualquer indício de 

ocupação anterior ao Período Romano, nomeadamente na Herdade do Escatelar. Isabel Oleiro Lucas refere a possibilidade de 

Canha integrar o sistema viário romano entre Benavente e Santo Estevão. Provável seria que integrasse um sistema 

subsidiário da via que ligava Olisipo a Caetobriga, mas não existem indícios físicos. 

 

De forma incontestável, pode afirmar-se que Canha é uma povoação anterior ao período de reconquista, pois D. Afonso 

Henriques concede-lhe foral. Esta povoação é doada, em 1268, a D. João Amboim. As referências escasseiam até 1516 

quando Canha recebe foral manuelino. A povoação, talvez pela sua interioridade, mantém-se sem qualquer desenvolvimento 

digno de nota. Em comparação com Aldeia Galega, por exemplo, a sua população não teve aumento significativo. 

 

Em 1527, enquanto Aldeia Galega possui 141 moradores que incluíam três clérigos, Canha possuía apenas 66 moradores 

incluindo dois clérigos. Em 1852, Canha foi integrada no concelho de Aldeia Galega, a que pertence até à actualidade. 

 

A rarefacção populacional significativa de Canha e antigo termo foi uma constante até ao século XX. Em 1937, a exemplo do 

que acontecia na herdade de Rio Frio, no concelho vizinho de Alcochete, foi elaborado um projecto de colonização interna 

com populações provenientes da Beira, do Alentejo e Algarve. Nesse sentido era concedido a cada casal de colonos uma 

courela com 6 hectares. Este projecto esteve em aplicação desde 1937 até à década de sessenta, altura em que foi 

praticamente abandonado, provavelmente na sequência da guerra colonial. Este projecto foi desenvolvido na Herdade de 

Pegões Velho, com quase cinco mil hectares, propriedade pertencente a José Rovisco Pais. Este projecto de fixação de 

populações tinha dois objectivos: a fixação de populações para suprir o trabalho sazonal nas grandes propriedades da região 

e a valorização de solos pobres através de culturas arvenses de sequeiro e vinha. 

 

A aparente aridez de sítios arqueológicos é tanto ou mais assombrosa, considerando que o concelho de Montijo integra a 

designada Península de Setúbal, área com vestígios de povoamento humano que remontam ao Paleolítico, como Santa Marta 

de Correios, Quinta do Peru, Quinta dos Arcos e Basteza da Mó, entre outras. 

 

As margens dos rios Tejo e Sado e ribeiras confluentes foram ecossistemas preferencialmente explorados por populações 

mesolíticas (Casal do Mocinho, Cabo de Sines e nas margens do Sado entre Vale do Guizo e Rio de Moinhos). 

 

Entre a estratégia de povoamento das populações mesolíticas e neolíticas as diferenças foram reduzidas. Os locais de eleição 

continuaram a situar-se tanto no litoral como no interior, junto a cursos de água, tendo como características comuns o facto 

de se localizarem em terrenos planos, arenosos, sem qualquer preocupação de condições naturais de defesa a exemplo de 

Vale Pincel I, Vale Marim e Salema. 

 

No Calcolítico, a estratégia de povoamento alterou-se, mas a Península de Setúbal, com a sua variedade de tipos de solo e 

relevo, continuou a ser contemplada pela populações. A preocupação progressiva com a instalação e salvaguarda da 
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segurança do povoado, as relações comerciais e a guerra são manifestações da complexização da sociedade. Neste período, 

os assentamentos preferiam locais elevados com condições naturais de defesa, revelando progressiva sedentarização e 

consequente organização social. 

 

A exploração dos recursos naturais que, paralelamente a actividades vindas do neolítico como a caça e a exploração de 

recursos fluviais e marítimos, passou a assentar numa agro-pecuária intensa e na metalurgia do cobre. Da progressão desta 

nova estratégia de ocupação do espaço são exemplos Pedrão, Rotura, Monte da Tumba e Torrão. 

 

Da Idade do Bronze são exemplos Castelos do Torrão, Miradouro dos Capuchos, Barrada do Grilo, Vale Vistoso, Quitéria, entre 

outros. Neste período, a estratégia de povoamento diversifica-se. Os povoados tanto podem ter condições naturais de defesa, 

como serem fortificados ou não demonstrarem qualquer preocupação de defesa. Autores como Joaquina Soares e Carlos 

Tavares da Silva apontam esta diversidade na forma de estabelecimento como um indício da emergência de um novo modo 

de produção, que teria permitido formas incipientes de organização estatal. 

 

Dada a posição da Península de Setúbal face ao Atlântico e aos rios Tejo e Sado, duas das vias de penetração de influências 

orientalizantes, também a Idade do Ferro está bem documentada. Abul, no concelho de Alcácer do Sal, Pedrada e Quinta do 

Almaraz, no concelho de Almada, este na margem esquerda do Rio Tejo, são exemplos de assentamentos cuja actividade 

económica tinha uma vertente importante no comércio com populações exteriores à Península Ibérica. 

 

Com a dominação romana, a Península de Setúbal continua a ter uma preferência especial, desenvolvendo-se as cidades de 

Caetobriga, Salada e Mirobriga. A margem esquerda do Tejo é transformada num pólo industrial e de abastecimento a Olisipo 

e ao comércio com o império. Nesse sentido aponta a existência de unidades de fabrico de salga de peixe (Cacilhas, Tróia e 

Ilha do Pessegueiro) e olarias que funcionavam como autênticas indústrias (Porto dos Cacos em Alcochete e Quinta do 

Rouxinol no Seixal). Caetobriga, Salada e Sines seriam portos de escoamento destes produtos e outros vindos do Alentejo 

interior. 

 

Estando o concelho de Montijo integrado numa área com estas características a nível patrimonial, a inexistência de vestígios 

arqueológicos parece apontar para uma ausência de trabalhos de prospecção arqueológica. Por outro lado, é necessário não 

esquecer que estando este território incluso na bacia terciária do Tejo, poder-se-á estar perante a situação dos sítios 

arqueológicos, nomeadamente os pertencentes à pré-história, se encontrarem soterrados sem qualquer vestígio à superfície. 

Os depósitos sofrem evolução que pode ser mais rápida ou lenta, mais profunda ou superficial, conforme o tempo decorrido. 

Esta evolução relaciona-se com a actuação de processos morfológicos, com factores geográficos, com características 

climáticas e por fim, com a acção antrópica. 

 

Atendendo a que as variações do nível do mar, no conjunto do quaternário, foram na ordem dos 250 m, de que forma é que 

essas variações se articularam com a bacia do Tejo? 

 

Atendendo à evolução sedimentar recente da zona montante do estuário do Tejo, constata-se que a intensidade da 

sedimentação quase duplica da primeira para a segunda metade do século XX. As manchas de assoreamento, desde 1928 até 

1986, mostram-se dominantes ao longo dos canais, sendo que cerca de 65 do material depositado não sofreu remobilização 

posterior (Freire, Andrade, 1993). 
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Como se articulava o sistema fluvial subsidiário que, no presente, apresenta uma acentuada perda de competência? 

 

Tal como referia Suzanne Daveau em 1987, a reconstituição da evolução histórica de toda a área envolvente ao Tejo seria do 

maior interesse. 

 

11.3   Inventário do Património Arqueológico e Arquitectónico 

 

Para o concelho de Montijo, apenas existem referências a quatro locais de povoamento e um achado isolado. Destes quatro 

vestígios arqueológicos, apenas um se localiza no segmento interior do concelho. 

 

As razões para a manifesta falta de arqueo - sítios no concelho de Montijo, numa área geográfica que integra uma península 

com abundantes sítios arqueológicos, poderá ter três leituras possíveis: 

• Poderá ser reveladora de insuficientes trabalhos de prospecção arqueológica; 

• Os sítios arqueológicos poderão estar soterrados e com poucos ou nenhuns vestígios à superfície; 

• A área interior do concelho de Montijo poderá ter sido considerada como marginal pelas várias comunidades ao longo da 

história, o que se afigura menos provável. 

 

O levantamento bibliográfico do segmento do concelho do Montijo, onde se insere a pedreira em estudo, apenas forneceu 

informações sobre a existência de um único sitio arqueológico - a villa da Herdade do Escatelar, localizada (em linha recta) a 

cerca de 6 km do local. 

 

  

A prospecção efectuada no local de intervenção não revelou qualquer vestígio arqueológico, apenas tendo permitido a 

identificação de sete fragmentos de telha de meia cana, de produção actual. 

 

Com efeito, a área de alargamento do areeiro apresenta uma cobertura vegetal de pinheiros esparsos, arbustos e vegetação 

rasteira. Este coberto vegetal não permitiu, em muitos locais, a visualização do solo. Mesmo nas superfícies em que essa 

visualização pode ser efectuada, a visibilidade era fraca ou média. 

 

A superfície objecto de análise foi prospectada tão intensa e integralmente quanto a cobertura vegetal permitiu. As fossas 

provocadas pelo arranque de árvores, assim como as clareiras sem cobertura vegetal ou cobertura vegetal diminuta foram 

perscrutadas com atenção pormenorizada. 

 

Nos cerca de quinze metros, contados a partir da berma da rodovia, existiam depósitos de cascalho e alcatrão (?), de 

pequena dimensão, aparentemente pertencentes a desperdícios provenientes de obras na EN 10. Em toda a área foram 

reconhecidos envólucros de cartuchos de caçadeira que atestam uma das utilizações actuais da área de referência. 
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11.4   Evolução da Situação sem Projecto 

 

Na ausência de projecto, a zona não sofrerá qualquer tipo de tranformação que conduza a alterações deste descritor, pelo 

que os factores patrimoniais tenderão a manter as características actuais acima referidas. 

 

Os vestígios arqueológicos são os indícios materiais, muitas vezes únicos, que permitem estabelecer um discurso histórico e 

divulgar um património que também é cultural. Uma das situações que pode, eventualmente, contribuir para a detecção de 

vestígios arqueológicos que de outro modo continuariam desconhecidos, é a exploração de areeiros. Nesta perspectiva, a 

actuação da empresa poderá ser interventiva a nível patrimonial na etapa posterior à fase de projecto. 
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12.    PAISAGEM 

 

A caracterização da paisagem é efectuada, de forma sistemática, tomando em consideração as seguintes componentes: 

 

• Estrutura - reconhecimento dos eixos dominantes fundamentais e forma como se relacionam;  

• Textura - caracterização do tipo de usos dos solos ocorrentes e do mosaico por eles formado; 

• Percepção - relativa à visão sobre o local do projecto, a partir da envolvente. 

 

Os aspectos morfológicos mais marcantes, constituídos pelas linhas estruturantes do relevo (festos, talvegues e bacias 

hidrográficas), hipsometria e declives, foram já analisados respectivamente nos pontos 2 e 7. l do presente capítulo. 

 

12.1    Características Gerais 

 

A estrutura da paisagem da zona em estudo caracteriza-se por uma energia de relevo muito fraca em que as perspectivas se 

encontram limitadas pelo uso florestal predominante. A textura da paisagem é, portanto, fortemente marcada pelas 

manchas de eucaliptal ou de montado, alternadas com amplas perspectivas abertas nas zonas desmaiadas e vocacionadas 

para o uso agrícola, quer na forma de pastagens, quer de áreas de agricultura intensiva em estufas, quer de pousios de 

sequeiro. 

 

Trata-se de uma paisagem com uma unidade relativa, decorrente da sucessão de usos florestais, em que o maneio permite 

transições pouco ou nada bruscas entre manchas de diferentes naturezas e que apenas é quebrada nas zonas desmaiadas, 

pela evidência da elevada profundidade permitida pela reduzida a nula energia do relevo. 

É uma paisagem relativamente monótona, não ocorrendo nenhum factor particularmente apelativo ou singular. 

Decorrentemente, verifica-se uma reduzida variedade, que a alternância de usos florestais e agrícolas não consegue 

ultrapassar e que resulta em grande medida da monotonia da forma do terreno. 

 

A linha de visão alterna entre as perspectivas profundas, mas sem carácter visual marcante das zonas abertas ou desmaiadas, 

e as perspectivas limitadas das zonas florestais monótonas, que reduzem as perspectivas à orla do único ponto de vista 

relevante: a EN 10. 

 

Em termos de cor, predomina o verde escuro das formações florestais, alternado com os tons castanho amarelados das zonas 

ruderais abertas. Não se verifica um contraste claro com o azul do céu. 

 

A escala é muito grande devido à consciência da profundidade da paisagem, sem que, contudo, esse factor seja 

emocionante, dada a monotonia visual predominante. 

 

Em suma, trata-se de um espaço que, não sendo necessariamente confinado, não apresenta factores de interesse que 

focalizem a atenção, não existindo elementos que induzam, em termos de perspectiva profunda, qualquer sensação de 

curiosidade ou mistério. 
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Poderá, portanto, ser classificada como uma paisagem monótona, em que a componente florestal pode constituir o elemento 

mais interessante pela relativa componente de mistério que a ela poderá estar associada, e onde não ocorrem elementos 

singulares capazes de focalizar o interesse. 

 

Consequentemente, apresenta um valor limitado, mas susceptível a perturbações que interrompam o seu carácter de uma 

forma demasiado contrastante, como se pode verificar, ainda que em termos pouco intensos, no caso das estufas existentes 

junto à estrada, as quais chocam pela sua desinserção no carácter eminentemente vegetal das perspectivas, que alternam as 

vistas profundas das zonas mais ruderais com as linhas fechadas das envolventes florestais. 
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Capítulo V - Impactes Ambientais e Medidas de Minimhaçâo 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES- ANALISE TEMÁTICA  

 

1.1   Introdução 

 

Neste capítulo serão analisados os impactes ambientais, por áreas temáticas, decorrentes da ampliação da Pedreira do 

Pontal N° 2. 

Tratando-se da ampliação de uma pedreira já licenciada, em lavra activa, que tem associada uma instalação industrial de 

tratamento e classificação de matéria-prima, em funcionamento, a análise efectuada refere-se não apenas à ampliação da 

área de extracção, mas também, no aplicável, às instalações existentes, de modo a avaliar os efeitos cumulativos e 

sinérgicos das acções de projecto associadas. 

 

Os impactes previsíveis, decorrentes da ampliação da pedreira, reportam-se às seguintes fases: 

- Fase de instalação e exploração; 

- Fase de desactivação. 

 

As fases de instalação e exploração referem-se à área de ampliação de 36 ha, a explorar de acordo com o faseamento 

previsto no Plano de Lavra. A fase de desactivação consistirá, essencialmente, na implementação do Plano de Recuperação 

Ambiental, que será faseado, no que se refere à recuperação parcelar de cada área explorada, e global, no final da 

exploração de toda a área prevista. 

Serão assim identificados e avaliados os impactes nos seguintes descritores: 

- Topografia, geologia e geomorfologia; 

- Solos; 

- Clima; 

- Recursos hídricos; 

- Qualidade do ar, da água e do ambiente sonoro; 

- Factores biológicos e ecológicos; 

- Paisagem; 

- Património; 

- Factores sociais, económicos e no ordenamento do território. 

A avaliação da magnitude dos impactes ambientais foi traduzida, sempre que exequível, de forma quantitativa, ou quando 

tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão objectiva e detalhada quanto possível. 

 

Relativamente à signifícância dos impactes, optou-se por adoptar uma metodologia eminentemente qualitativa, que 

permitisse evidenciar, de forma clara, o significado dos impactes em cada uma das vertentes ambientais em análise. 
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Assim, no que se refere à importância, os impactes ambientais resultantes do Projecto em análise foram classificados em 

positivos ou negativos, e em nulos, reduzidos, pouco significativos, moderados, importantes e muito importantes. 

 

Adicionalmente e quando necessário, os impactes identificados e analisados foram também classificados de acordo com a sua 

probabilidade de ocorrência ou grau de certeza (certos, prováveis ou improváveis), a sua duração (temporários ou 

permanentes) e a sua reversibilidade (reversíveis ou irreversíveis). Por não se terem identificado projectos correlacionados, 

não foram analisados quaisquer impactes cumulativos. 

 

1.2    Topografia, Geologia e Sísmicidade 

 

1.2.1   Acções do projecto com incidências nas componentes topografia, geologia e sismicidade 

 

As acções de projecto potencialmente indutoras de impactes na topografia, geologia e sismicidade são: 

- desmonte da massa mineral; 

- terraplanagens; 

- deposição de materiais; 

- recuperação paisagística. 

 

Os principais impactes negativos decorrentes destas acções consistem na alteração da topografia, no aumento dos processos 

erosivos e na destruição da formação geológica extraída. A recuperação paisagística constituirá uma acção minimizadora de 

alguns destes impactes. 

 

A topografia do terreno será totalmente alterada, dando origem a uma área deprimida de contornos regulares sensivelmente 

rectangulares, com taludes acentuados e desníveis médios de cerca de 10 m. 

 

Os trabalhos de desmonte nas fases de desmatagem, descubra e extracção, põem a descoberto uma determinada extensão 

de solo e de massa mineral de fraca coesão, incrementando significativamente o seu potencial de erosionamento. Este 

fenómeno é potenciado nos taludes, em particular nos dos extremos da propriedade devido ao maior período de exposição 

aos agentes erosivos, em especial a precipitação, ocasionando o ravinamento crescente e consequente erosão e 

instabilidade. 

 

A deposição das terras de cobertura poderá originar erosão dos materiais depositados, em função da instabilidade das 

estruturas de deposição e do potencial de drenagem superficial das áreas de localização. 

A perda de material mineral e a sua deposição noutro local constitui, também, um impacte directo na geologia e na 

topografia, devido aos movimentos de terras e aos eventuais efeitos provocados na estabilidade dos taludes. 

 

Identificação e avaliação de impactes  

 

a) Fase de instalação e exploração 
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As fases de instalação e exploração avançarão por parcelas, com início na zona central, continuando os trabalhos actuais 

para Sul e, posteriormente, nas duas zonas a Nascente e a Poente daquela. 

 

Os principais impactes nesta fase serão resultantes do desmonte e da deposição de materiais na parcela anteriormente 

explorada. 

 

Os potenciais impactes negativos na topografia serão directos, localizados e permanentes, mas passíveis de minimização. A 

duração dos impactes de maior magnitude será restringida ao período de tempo que decorrerá entre o início da exploração e 

da implementação das acções de recuperação. Os impactes nesta fase são considerados importantes. 

 

Os potenciais impactes na geologia relacionam-se com a perda de massa mineral e com a eventual erosão dos taludes. Em 

relação à perda de massa mineral, os impactes serão negativos, directos, localizados e permanentes, mas pouco 

significativos, dado que a formação geológica em questão não detém interesse particular, conflituoso com o uso que se lhe 

pretende atribuir. 

 

Relativamente à estabilidade dos taludes, o desmonte da massa mineral implica sempre algum risco e susceptibilidade aos 

agentes erosivos, embora este fenómeno seja minimizável. Considerando que o projecto de lavra contempla as medidas de 

segurança mais relevantes, classificam-se os impactes negativos resultantes do desmonte como pouco significativos. 

 

b) Fase de desactivação 

 

A desactivação será feita parcelarmente, à medida que avance a frente de trabalho e termine a exploração de cada parcela. 

Após a exploração total, proceder-se-á à recuperação global do local. 

 

Na fase de desactivação, mantêm-se os impactes descritos para a fase anterior. A sua importância depende da duração do 

período decorrente entre a finalização da exploração e a recuperação, primeiro a nível das diferentes parcelas e depois de 

todo o local. 

 

O principal impacte incide na topografia, mantendo-se negativo, localizado e directo, minimizável e de duração dependente 

do intervalo de tempo decorrido até à realização das acções de recuperação. 

 

Após a fase de exploração, será implementado um Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, que consistirá na 

modelação final dos terrenos e replantação arbórea (vd. Anexo II.) 

 

Deste modo e apesar de o impacte esperado se manter negativo porque se criará uma estrutura morfológica permanente 

diferente da anterior às acções de projecto, considera-se a sua importância como pouco significativa. 

 

De salientar que a não implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, conduz a uma classificação de 

impacte negativo de importante a muito importante, em especial após a conclusão da exploração total da área de extracção. 
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1.2.2   Síntese 

 

Não foram inventariadas formações de interesse científico, pontos de interesse paleontológico ou formações geomorfólógicas 

de interesse, susceptíveis de serem afectadas directa ou indirectamente pela exploração da pedreira, pelo que 

relativamente a estes aspectos não se espera a ocorrência de impactes. 

 

Apesar do local se situar numa zona de grande intensidade sísmica em termos nacionais, não são expectáveis fenómenos de 

instabilidade sísmica induzidos pelo projecto, uma vez que este não inclui acções indutoras deste tipo de fenómenos nem 

foram inventariadas situações sensíveis na proximidade de influência. Deste modo, não se espera a ocorrência de quaisquer 

impactes relativamente a este descritor. 

 

No que respeita à queda de materiais das frentes de trabalho, por instabilidade dos taludes, o Plano de Lavra incluí as 

medidas de minimização adequadas, nomeadamente relativas ao método de desmonte, às distâncias de protecção, ao 

declives dos taludes e à existência de vedação. 

 

Em caso de acidente, o desmoronamento dos taludes poderá provocar, em diverso graus de gravidade, o soterramento de 

estruturas, maquinaria e pessoal, embora este evento não seja provável devido à adopção de medidas cautelares adequadas. 

 

Os impactes potencialmente ocorrentes na topografia e geologia serão negativos, directos, localizados e permanentes. Estes 

impactes serão minimizados durante a fase de exploração da pedreira pelo faseamento das operações, acompanhado da 

recuperação ambiental paisagística parcelar, que permitirá a estabilização progressiva dos taludes e o adoçamento dos 

declives, seguido do modelado final do terreno após a desactivação total da exploração. 

 

Os impactes na topografia serão importantes durante as fases de instalação e exploração, reduzindo-se para pouco 

significativos a médios, após a implementação do Plano de Recuperação Paisagística. Os impactes na geologia, considerando 

o risco de desmoronamento acidental dos taludes, será reduzido durante a fase de instalação e exploração, anulando-se após 

a implementação parcelar e global do referido projecto de recuperação. 

 

1.3     Solos 

 

 

1.3.1   Acções de projecto com incidências nos solos 

 

A exploração de areeiros implica normalmente um conjunto de impactes ambientais, designadamente a nível dos solos, de 

que se destaca: 

- A alteração do uso do terreno com perdas de solo fértil; 

- O aparecimento de grandes depressões com taludes variáveis, aumento da erosão, acumulação de materiais estéreis e 

modificações na disposição morfológica da zona; 

- O aumento do risco de desprendimentos e deslizamentos durante a fase de exploração, devido à reduzida estabilidade dos 

taludes, que podem afectar as zonas vizinhas; 
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- O abandono de materiais e resíduos e derrames de óleos usados no solo, provenientes de mudanças de óleo de veículos e 

máquinas. 

 

A avaliação de impactes será efectuada para as fases de instalação, exploração e desactivação. 

 

 

Identificação e avaliação de impactes 

 

a) Fase de instalação 

 

Os trabalhos de decapagem implicarão a remoção e armazenamento dos horizontes superficiais do solo que cobre o material 

a desmontar. Apesar de previsivelmente tais volumes não serem significativos, se não forem tomadas as necessárias medidas 

de contenção, poderá ocorrer a erosão dos montes desse material, com eventuais afluências a jusante, embora sem 

implicações significativas dada a ausência de linhas de água permanentes na proximidade. 

 

Poderá ocorrer alguma poluição do solo e freático devido a derrames de óleos ou combustíveis, mas controlados devido à 

existência de uma adequada bacia de retenção na zona de armazenamento dos combustíveis (já instalada na exploração em 

operação).  

 

As perdas em valor agrícola são negligenciáveis dado o reduzido valor agrícola dos solos 

 

b) Fase de exploração 

 

Os impactes sobre os solos susceptíveis de ocorrer nesta fase, prendem-se exclusivamente com o arrastamento, pelas águas 

pluviais, de materiais finos da zona de tratamento. Este ciclo de transporte/deposição poderá originar a contaminação dos 

solos e, decorrentemente, dos aquíferos superficiais por hidrocarbonetos originados na zona de oficinas e nas operações de 

abastecimento e armazenamento de óleos e combustíveis. 

 

c) Fase de desactivação 

 

Nesta fase não se prevêem impactes de longo prazo sobre os solos, desde que a natureza da formação residual seja 

determinada de forma a que não sejam propiciados aterros ou derrames clandestinos na estrutura que será originada após a 

desactivação da unidade.  

 

O Plano de Recuperação Paisagística poderá reduzir alguns destes riscos, ao assegurar a drenagem do terreno e ao criar as 

condições para uma renaturalização do terreno, assim como para a consolidação vegetal dos taludes remanescentes, 

prevenindo os problemas de erosão que poderiam ocorrer após o abandono da exploração.  

 

Importa referir que caso não se proceda à total remoção dos equipamentos e instalações, assim como do eventual solo 

contaminado na zona das oficinas e local de trasfega de óleos e combustíveis, poderá ocorrer uma poluição de longo prazo 

dos solos e aquíferos. 
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1.3.2   Síntese 

 

Nas fases de instalação e exploração da pedreira prevêem-se impactes pouco significativos a moderados sobre os solos, 

susceptíveis de serem reduzidos por adequadas medidas de prevenção da erosão e pela impermeabilização e contenção, já 

existente, das zonas de transfega de combustíveis e óleos. 

 

Na fase de desactivação da unidade, prevêem-se impactes qualificáveis como reduzidos, desde que todos os materiais 

susceptíveis de originar poluição sejam retirados do terreno e lhes sejam dado destinos finais adequados 

 

1.4    Clima 

 

1.4.1   Acções de projecto com incidências no clima 

 

As acções sobre o clima decorrentes da fase de instalação, operação e desactivação do projecto em análise centram-se 

essencialmente na alteração da morfologia do terreno e da destruição da vegetação, decorrente das acções de desmonte da 

massa mineral, da extracção propriamente dita e da deposição de materiais e terraplanagens, que podem modificar o padrão 

de drenagem atmosférica e o padrão de incidência regional de ventos e brisas. 

 

Os impactes neste descritor serão avaliados nas fases de instalação, exploração e desactivação. 

 

1.4.2   Identificação e avaliação de impactes  

 

a) Fase de instalação e exploração 

 

Os impactes neste domínio são independentes da fase de trabalhos em causa, já que ambas envolvem dominantemente 

movimentações de terras, com a resultante emissão de gases das máquinas e de poeiras resultantes da desagregação dos 

materiais. 

 

Estes impactes, de incidência local, não afectam contudo factores microclimáticos ou susceptíveis de serem acentuados por 

factores climáticos. Com efeito, face ao padrão de incidência dos ventos e dado que a envolvência da área de exploração é 

florestal, a capacidade de transporte das partículas emitidas não deverá ser muito significativa e não deverá afectar nenhum 

uso susceptível. 
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A criação de uma depressão com a área de 25 ha não deverá originar perturbações microclimáticas particulares, excepto o 

facto dessa depressão se vir a converter numa zona de acumulação, facto sem consequências, já que não se prevê qualquer 

utilização sensível dessa estrutura.  

 

 

 

 

 

b) Fase de desactivação  

 

A criação de uma depressão morfológica parcialmente húmida sazonalmente, não implica qualquer impacte microclimático 

sobre a envolvente. A depressão poderá vir a converter-se numa zona de acumulação, facto sem consequências, já que não 

se prevê qualquer utilização sensível dessa estrutura. 

 

Considera-se, assim, que impactes decorrentes desta fase são nulos. 

 

 

c) Síntese 

Não se prevêem impactes no descritor clima, quer a nível macroclimático, quer a nível microclimático. 

 

1.5     Recursos Hídricos 

 

1.5.1   Recursos hídricos superficiais 

 

1.5.1.1 Acções de projecto com incidências nos recursos hídricos superficiais 

 

As acções de projecto, potencialmente indutoras de impactes nos recursos hídricos superficiais, são as seguintes: 

- desmonte da massa mineral; 

- deposição de materiais; 

- drenagem pluvial; 

- descarga de efluentes; 

- recuperação paisagística. 

 

incidindo particularmente sobre a rede hidrográfica e o regime de escoamento. 

 

1.5.1.2 Identificação e avaliação de impactes 

 

a) Fase de instalação e de exploração 
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As águas que possam vir a aparecer na corta de exploração serão resultantes das chuvas, no entanto não deverão ocorrer em 

grande quantidade pois a maior parte infiltrar-se-á devido ao tipo de terreno. 

 

A drenagem pluvial da instalação, quando necessária, será efectuada através da condução das águas pluviais do interior da 

instalação para uma caldeira, de onde serão bombadas para as instalações de lavagem para entrarem no circuito. 

 

A instalação industrial não dará origem a efluentes, dado que as águas de lavagem das areias serão recirculadas. As referidas 

águas de lavagem, antes de entrarem no circuito de recirculação, serão tratadas na ETAR existente. 

 

Como consequência das condições acima expostas, haverá uma ligeira diminuição dos caudais da rede de drenagem natural 

existente, devido à utilização, no próprio processo, das escorrências pluviais ocorridas no interior da propriedade. Os 

impactes decorrentes desta alteração serão negativos, locais, directos, minimizáveis e reversíveis. Devido aos reduzidos 

caudais envolvidos e à circunscrição da sua duração à época de chuvas, este impacte terá uma importância de reduzida a 

insignificante. 

 

b) Fase de desactivação 

 

Na fase de desactivação, a acção de projecto indutora de impactes será a implementação do Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística. A recuperação do local será faseada parcelarmente, em correspondência com a sequência de 

exploração. 

 

A implementação do plano de recuperação minimizará os impactes da fase de instalação e exploração, respectivamente, 

sendo o impacte residual remanescente nos recursos hídricos superficiais nulo ou insignificante. 

 

c) Síntese 

 

Os impactes nos recursos hídricos superficiais decorrentes da instalação e exploração do projecto são de natureza negativa, 

devido à possibilidade de assoreamento dos cursos de água mais próximos. No entanto, dado que o projecto inclui medidas 

de minimização destes fenómenos, como o sistema de drenagem das águas pluviais para o interior da exploração, 

classificam-se os eventuais impactes negativos de insignificantes. 

 

O desmonte da massa mineral irá determinar uma depressão morfológica que será minimizada ao longo da vida útil do 

projecto, pela implementação parcelar do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. Assim, os impactes negativos 

remanescentes são insignificantes. 

 

1.5.2   Recursos hídricos subterrâneos 

 

1.5.2.1 Acções de projecto com incidências nos recursos hídricos subterrâneos 

 

As acções de projecto potencialmente indutoras de impactes nos recursos hídricos subterrâneos, são as seguintes: 
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- desmonte da massa mineral; 

- movimentação da maquinaria; 

- captação de águas subterrâneas; 

- desactivação da instalação. 

 

Os elementos ambientais mais sensíveis àquelas acções são a recarga do aquífero local e os usos da água. 

1.5.2.2 Identificação e avaliação de impactes 

 

 

a) Fase de instalação e de exploração 

 

O desmonte da massa mineral contribui para a diminuição da recarga do aquífero, devido à perda irreversível de parte da 

estrutura que a origina. A movimentação da maquinaria e a instalação das estruturas, que induzem alguma compactação e 

impermeabilização, também contribuem para este fenómeno. Estas acções são exercidas numa área reduzida, assumindo 

uma importância apenas local, para além de que são minimizáveis e reversíveis. 

 

Apesar de se tratar de uma zona de máxima infiltração, devido ao tipo de solo, considera-se os impactes que originam a 

diminuição da recarga do aquífero serão reduzidos, atendendo aos reduzidos quantitativos extraídos, em comparação com a 

extensão da formação geológica. 

 

No que se refere às águas subterrâneas, os caudais a extrair são reduzidos, realizando-se simultaneamente o armazenamento 

das águas pluviais no terreno, o que também fomenta a infiltração e consequente recarga do aquífero. 

 

Durante a fase de exploração, poderão ocorrer acidentes associados à movimentação de veículos, que originem descargas de 

óleos, combustíveis ou quaisquer outras substâncias contaminantes no solo, o que poderá originar impactes negativos muito 

significativos a nível das águas subterrâneas, embora a probabilidade de ocorrência de situações deste tipo seja 

relativamente reduzida e susceptível de ser minimizado. 

 

A conjugação dos factores acima enunciados permite caracterizar os impactes como directos, negativos e mais intensos na 

época estival, mas reversíveis e localizados. Embora improváveis, os impactes nesta área são classificados como pouco 

significativos a moderados, pela importância que assumiriam em caso de ocorrência. 

 

b) Fase de desactivação 

 

Na fase de desactivação, proceder-se-á à remoção do equipamento e estruturas de apoio e será implementado o plano de 

recuperação paisagística, o qual incluirá a reposição das terras de cobertura e de outras terras de enchimento para 

modelação do terreno. Nesta fase permanecerão os impactes anteriormente descritos. 
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Os impactes remanescentes residuais, após a implementação do plano de recuperação, apesar de negativos devido à 

diminuição irreversível da massa mineral de infiltração, serão localizados e de importância mínima, pelo que se classificam 

de Reduzidos. 

 

1.6    Factores de Qualidade do Ambiente 

 

1.6.1   Qualidade do ar 

 

1.6.1.1 Acções de projecto com incidências na qualidade do ar 

 

As acções de projecto potencialmente indutoras de impactes na qualidade do ar são as seguintes: 

- desmonte e transporte da massa mineral; 

- armazenamento de materiais (terras de cobertura, lamas da ETAR, produtos acabados); 

- circulação da maquinaria; 

- transporte e expedição de produtos acabados. 

 

Estas acções são potencialmente geradoras de impactes, devido à emissão e dispersão de poeiras e de poluentes gasosos 

originados nos gases de escape dos veículos. 

 

Pretende-se instalar uma cortina arbórea circundando o local para, entre outros objectivos, funcionar como obstáculo 

natural à dispersão das poeiras, minimizando, assim, os impactes na qualidade do ar, decorrentes da emissão de poluentes 

da pedreira e da instalação processual. 

 

1.6.1.2 Identificação e avaliação de impactes 

 

a) Fase de instalação e de exploração 

 

O desmonte, transporte, tratamento e classificação da massa mineral são operações em que usualmente ocorre a libertação 

de poeiras. 

 

Na pedreira em estudo, este fenómeno encontra-se substancialmente reduzido pelo facto das operações decorrem por via 

húmida e à existência de dispositivos limitadores de emissão de poeiras instalados nos diversos equipamentos. Assim, as 

acções que originam a libertação de poeiras dentro da instalação são o desmonte e transporte da massa mineral para a 

unidade de processamento, bem como a erosão eólica das pilhas de materiais, caso não sejam tomadas as medidas 

adequadas. 

 

De forma a reduzir a dispersão de poeiras, resultantes da circulação da maquinaria e dos camiões afectos ao transporte do 

produto final, será efectuada a aspersão das vias de circulação e das cargas, quando se verificar o risco de libertação de 

poeiras. Os rodados dos camiões serão lavados, antes de saírem para o exterior, evitando o arraste de materiais terrosos e a 

consequente dispersão. 
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As características das poeiras em questão, nomeadamente a sua dimensão e massa relativamente elevadas, provoca a sua 

rápida deposição no solo na proximidade das fontes emissoras (da ordem de centenas de metros), com a consequente 

redução da concentração no ar ambiente. De notar que a instalação se situa numa zona isolada, não existindo habitações nas 

proximidades. 

 

A emissão de poluentes atmosféricos provenientes dos gases de escape dos motores dos veículos é reduzida visto estes 

disporem de depuradores catalíticos de gases, sendo o seu efeito apenas local, de duração limitada e de magnitude reduzida. 

Por outro lado, a contribuição destas emissões para uma eventual degradação da qualidade do ar é negligenciável, pelo que 

se consideram estes potenciais impactes negativos como pouco significativos. 

 

Face ao exposto, pode concluir-se que o potencial impacte negativo na qualidade ar, resultante da actividade da pedreira, 

será de natureza local, reversível, minimizável e de magnitude pouco significativa. 

 

b) Fase de desactivação 

 

Na fase de desactivação, as acções potencialmente indutoras de impactes negativos na qualidade do ar restringem-se à 

circulação de veículos e à movimentação de terras para remoção do equipamento e das instalações de apoio, bem como para 

implementação do plano de recuperação paisagística. Nesta fase, anulam-se os impactes resultantes da fase de instalação e 

exploração. 

 

Considerando que as acções referidas se desenvolvem num período relativamente curto e atendendo à reduzida dispersão de 

poeiras prevista, conclui-se que nesta fase os impactes na qualidade do ar não são significativos, reduzindo-se para nulos 

após a conclusão das obras necessárias à implementação do plano de recuperação paisagística. 

 

 

c) Síntese 

 

Os impactes na qualidade do ar, devido à dispersão de poeiras a partir da instalação e dos acessos, são de natureza negativa, 

embora local e reversível. 

 

Devido à natureza das poeiras, que induzem a uma rápida deposição no solo e à adopção no projecto de medidas tendentes a 

controlar a sua dispersão, os eventuais impactes negativos na qualidade do ar serão pouco significativos para a envolvente à 

pedreira e eventualmente de pouco significativos a moderados ao longo do caminho de acesso directo. 

 

Após a conclusão das obras de implementação do plano de recuperação paisagística final, não subsistem impactes residuais 

na qualidade do ar, anulando-se os impactes negativos anteriores. 

 

1.6.2   Qualidade da água superficial e subterrânea 
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1.6.2.1 Acções de projecto com incidências na qualidade da água superficial e subterrânea 

 

As acções de projecto potencialmente indutoras de impactes na qualidade da água, são as seguintes: 

- drenagem pluvial; 

- descarga de efluentes industriais e domésticos; 

- armazenamento e manuseamento de combustíveis; 

- recuperação paisagística. 

 

As emissões poluentes relevantes são constituídas por poeiras e outros materiais sólidos de natureza terrosa e por 

hidrocarbonetos. 

 

Os principais impactes decorrem do incremento do teor de sólidos em suspensão nas escorrências superficiais, devido à 

menor protecção dos terrenos a fenómenos de erosão, e ao transporte de finos provenientes da deposição de terras de 

cobertura, lamas argilosas e produto final para expedição, bem como da circulação de veículos nos acessos. 

 

Os hidrocarbonetos poderão também contaminar as águas devido a eventuais derrames acidentais de combustíveis e óleos 

lubrificantes, em especial de óleos usados. 

 

a) Fase de instalação e exploração 

 

O impacte negativo potencialmente mais importante incide nas águas superficiais, resultando da eventual descarga de águas 

pluviais na rede hidrográfica natural. Em caso de ocorrência, ainda que excepcional, de drenagem pluvial para o exterior da 

instalação poderá acarretar o transporte de caudal sólido para a linha de água mais próxima, com o consequente aumento de 

partículas em suspensão e aumento da turvação da coluna de água, assim como do seu assoreamento. 

 

Devido ao sistema de drenagem pluvial da instalação, não é previsível que as águas de escorrência superficial determinem o 

arrastamento de quantidades importantes de caudal sólido para o exterior, sendo essa situação passível de ocorrer apenas 

em casos excepcionais de elevada precipitação. 

 

No que se refere ao manuseamento e destino final de combustíveis e óleos lubrificantes, encontra-se já implantado um 

sistema adequado que permite prevenir a contaminação dos solos e do aquífero, pelo que estas operações terão um impacte 

nulo na qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

 

b) Fase de desactivação 

 

Na fase de desactivação, as eventuais medidas indutoras de impactes serão as acções de remoção de material e 

equipamento, que poderão ocasionar derrames acidentais de hidrocarbonetos. 

 

Considerando que estas acções serão realizadas de acordo com as adequadas normas de manuseamento e destino final destes 

materiais, à semelhança do previsto para as fases de instalação e exploração, considera-se que os impactes negativos 
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decorrentes na qualidade das águas superficiais e subterrâneas serão nulos a insignificantes, tornando-se nulos após a 

implementação do plano de recuperação paisagística. 

 

c) Síntese 

 

Os impactes na qualidade da água decorrentes do projecto são de natureza negativa, induzidos por eventuais situações 

acidentais de assoreamento das linhas de água e de derrames de hidrocarbonetos. 

 

Atendendo à existência de sistemas preventivos daquelas acções e à sua consequente reduzida magnitude, consideram-se os 

impactes na fase de instalação e exploração como insignificantes a reduzidos, anulando-se após a implementação do plano 

de recuperação paisagística. 

 

1.6.3   Qualidade acústica 

 

1.6.3.1 Acções de projecto com incidências na qualidade acústica 

 

A exploração da pedreira e a laboração da unidade de processamento encontram-se abrangidas pelo Decreto-Lei n° 

292/2000, de 14 de Novembro (Regime Legal Sobre a Poluição Sonora) quer como actividade ruidosa em geral, quer como 

estabelecimento industrial (caso da unidade de processamento). 

 

Segundo aquele normativo, a diferença entre o valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído 

ambiente, determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade em avaliação e o valor do nível sonoro 

contínuo equivalente, poderado A, LAeq, do ruído ambiente, a que se exclui o ruído particular, não poderá exceder 5 dB(A), 

no período diurno, e 3 dB(A), no período nocturno. 

 

As acções de projecto indutoras de impactes na qualidade acústica da envolvente são as operações associadas à exploração 

da pedreira (zona de extracção) e unidades de processamento (instalação fixa), nomeadamente a operação dos diversos 

equipamentos e tráfego de camiões, destacando-se: 

- maquinaria de desmonte; 

- instalação de britagem; 

- tráfego de camiões de transporte na pedreira e acessos. 

 

1.6.3.2 Identificação e avaliação de impactes 

 

a) Fase de instalação e operação 

 

Conforme referido no capítulo 8.3 da Situação de Referência, a área envolvente da exploração apresenta características 

marcadamente rurais, onde se registam habitualmente níveis de ruído relevantes, não existindo casas de habitação ou 

qualquer outro tipo de equipamentos sociais. 
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Os impactes na qualidade acústica envolvente, decorrentes da ampliação da actual pedreira traduzem-se, em termos 

acústicos, no prolongamento no tempo dos actualmente existentes, uma vez que a única acção que causará será prolongar a 

vida útil dos actuais equipamentos e operações emissoras de ruído. 

 

Por outro lado, a laboração da pedreira e da unidade de tratamento mineralúrgico, assim como o tráfego de camiões de 

transporte, realizam-se apenas nos dias úteis e durante o período diurno, o que minimiza qualquer eventual efeito de 

incomodidade sonora. 

 

Para além disso, a exploração a cotas sucessivamente inferiores criará uma barreira natural, pelo que durante a lavra de uma 

dada parcela o ruído tende a reduzir-se com o decorrer do tempo. 

 

Apesar de não se dispor de medição de ruído nas condições actuais, é possível, conjugando os factores atrás expostos, 

considerar que o nível sonoro proveniente das operações emissoras de ruído não atinge níveis susceptíveis de causar 

incomodidade significativa aos receptores da envolvente. 

 

Quanto aos eventuais impactes negativos sobre o ambiente acústico, decorrentes do tráfego de veículos pesados de 

transporte dos produtos a expedir, não se perspectiva que estes assumam níveis sensíveis, quer na envolvente, quer no 

aglomerado mais próximo (Cruzamento de Pegões), uma vez que o acréscimo de tráfego previsto é relativamente reduzido. 

 

Face ao exposto, não se perspectivam alterações significativas do ambiente acústico da envolvente susceptíveis de originar 

situações de incomodidade nos receptores mais próximos, pelo que se consideram os eventuais impactes negativos na 

envolvente acústica como reduzidos a pouco significativos. 

 

b) Fase de desactivação 

 

Nesta fase, referente à desactivação final do local, os impactes negativos na envolvente acústica decorrem das obras 

necessárias à implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. Estas acções determinam uma redução 

progressiva dos impactes de moderados a não significativos, anulando-se após a conclusão da recuperação do local. 

 

c) Síntese 

 

Os impactes no ambiente acústico da envolvente, reportados à situação de inexistência de extracção, laboração da unidade 

de tratamento mineralúrgico e tráfego associado, são de natureza local, negativa e reversível. São mais intensos na fase de 

instalação e exploração, embora não se perspectivem situações de incomodidade acústica sobre os receptores mais próximos, 

nem nos aglomerados populacionais situados nos circuitos utilizados pêlos camiões pesados para transporte dos materiais a 

expedir. Assim, classificam-se os impactes como reduzidos a pouco significativos. 

Após a desactivação do local, os impactes no ambiente sonoro anulam-se pelo desaparecimento das operações emissoras de 

ruído. 

 

1.7     Ecologia 
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1.7.1   Acções de projecto com incidências na ecologia 

 

As acções de projecto potencialmente indutoras de impactes ecológicos são as seguintes: 

- Rejeição de efluentes e/ou águas pluviais nas linhas de água vizinhas, originando turvação por materiais finos, e incidência 

sobre a fauna piscícola devido à deposição pontual de sedimentos; 

- Alterações importantes na vegetação, pressupondo impactes significativos sobre a fauna que a utiliza como habitat; 

- Em algumas zonas húmidas, podem observam-se alterações faunísticas com aparecimento de avifauna aquática. 

 

1.7.2   Identificação e avaliação de impactes 

 

 

a) Fase de instalação 

 

Nesta fase não se prevêm impactes significativos, já que o coberto da zona de exploração não apresenta valor florístico ou 

faunístico particular e não se prevê a construção de qualquer nova via de acesso rodoviário. 

 

As emissões de poeiras e de ruído poderão determinar algumas perturbações muito marginais nos ecossistemas envolventes, 

mas sem comprometer a sua funcionalidade ecológica, até por serem muito inferiores aos originados na EN 10, que se 

encontra adjacente. 

 

b) Fase de exploração 

 

Os impactes na fase de exploração, resultantes das emissões atmosféricas e do ruído, assumem uma dimensão mais 

considerável do que na fase de instalação, sem contudo alargarem significativamente o raio efectivo de perturbação. 

 

Não se prevê que o aumento da circulação de camiões na via de acesso entre a EN 10 e a exploração determine um efeito 

barreira ao longo dessa faixa. A circulação de veículos ao processar-se ao longo do eucaliptal, localizado a Norte da 

instalação, e não do montado existente a Sul e Oeste desta, implica que não decorrerá uma redução do valor ecológico desse 

montado. 

 

No caso da ocorrência de derrames ou contaminação do solo por hidrocarbonetos, em situações que não seja possível 

prevenir, esta determinará uma contaminação localizada, sem riscos previsíveis, devido à existência de horizontes argilosos 

no substrato, onde ocorrerá uma retenção que assegura a possibilidade de se realizar uma acção de limpeza atempada. 

 

c) Fase de desactivação 

 

A criação de uma forma até agora relativamente estranha à região pode implicar impactes positivos ou negativos conforme o 

carácter da estrutura remanescente. No caso de se assegurar a criação de uma estrutura lagunar viável, é previsível um 

aumento do valor ecológico regional pela criação de um ponto de água e de um ecossistema húmido susceptível de potenciar 
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habitais para espécies classificadas, determinando, para todos os efeitos um aumento da capacidade de sustentação do meio 

resultante. 

 

No caso de a estrutura resultante constituir uma depressão ocasionalmente inundada, com condições favoráveis de 

eutrofízação da massa de água, propiciadora da sua utilização para lançamento clandestino de escombros ou resíduos de 

natureza diversa, os impactes podem assumir consequências extremamente gravosas. Mesmo na situação de se prevenirem 

estas utilizações ilícitas do espaço, a dificuldade em criar uma estrutura minimamente próxima do natural no espaço 

remanescente, determinará, na perspectiva em análise, uma redução do valor do território por criação de uma mancha de 

perturbação de difícil ou impossível reintrodução como habitat no quadro local. 

 

No caso da incorporação no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística assegurar-se-á, em princípio, a criação de uma 

zona próxima do natural, susceptível de reconstruir um biótopo de refúgio no quadro da paisagem bastante alterada dos 

terrenos envolventes, potenciando o seu valor biológico e cinegético se enquadrado numa correcta gestão desse recurso. 

 

A implementação do Plano de Lavra e do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística nos moldes em que estão 

projectados, procedendo à plantação da barreira vegetal de envolvimento, assegurando que o modelado final dos taludes é o 

adequado e definindo frentes de exploração que permitam o lançamento da maior parte dos trabalhos de plantação, 

modelação e recuperação final durante o período de exploração do areeiro, permitirá uma redução substancial dos impactes 

negativos, podendo afirmar-se que, nesta fase, ocorrerá um impacte positivo signiicativo e que em relação à situação 

primitiva, o impacte pode ser classificado como pouco significativo. 

 

A eventual permanência no local da instalação de equipamentos abandonados, resíduos ou solos contaminados determinará 

necessariamente impactes negativos. 

 

d) Síntese 

 

O balanço dos impactes sobre os sistemas ecológicos determina uma qualificação de impacte de moderada, durante a fase de 

instalação e operação, susceptível de passar a pouco significativa, no caso de se adoptarem medidas adequadas. Após a 

desactivação, os impactes serão positivos, quando referenciados à fase anterior e desde que se assegure a plena realização 

do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 

1.8.    Sócio-Economia 

 

1.8.1   Identificação e avaliação de impactes 

 

a) Desenvolvimento e estrutura económica 

 

A nível sócio-económico os impactes decorrentes da implantação da pedreira são globalmente classificados como positivos. 
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Ainda que de modo pouco significativo, a pedreira contribuirá para a dinamização do mercado de emprego local, 

contribuindo para a manutenção de 4 postos de trabalho e podendo induzir, de forma indirecta, a criação de outros. A 

matéria-prima extraída destina-se ao mercado da construção civil, onde actualmente se regista grande procura destes 

materiais. Afigura-se, ainda, como factor positivo o aproveitamento dos recursos endógenos para a dinamização da economia 

local. 

 

Por outro lado, a pedreira situa-se numa zona relativamente despovoada, não se fazendo assim sentir efeitos negativos sobre 

a população decorrentes do seu funcionamento, nomeadamente ao nível do ruído e das poeiras geradas. 

 

Deste modo, os impactes resultantes da laboração da pedreira e instalação anexa são considerados positivos, embora pouco 

significativos a nível sócio-económico. 

 

 

 

 

b) Tráfego 

 

O acesso à pedreira é feito através da EN 10 e posteriormente por um caminho municipal, com menos de l km de extensão. 

As saídas e as entradas de camiões, de e para a pedreira, terão um impacte negativo na EN 10, que será pouco significativo 

dado o baixo volume de tráfego esperado. 

 

Face à produção estimada, o tráfego previsto gerado pela pedreira será de 10 a 15 camiões por dia, de que resulta uma 

média de 1,25 camiões/hora durante o período de funcionamento da instalação. 

 

Considerando que o tráfego, para além do reduzido volume, apenas ocorre durante os dias úteis, não se prevêem situações 

de congestionamento, perigo ou incompatibilidade com os restantes utilizadores, pelo que se estimam os impactes nas fases 

de instalação e funcionamento como reduzidos, em termos de aumento de tráfego na envolvente. 

 

Após a fase de desactivação e recuperação, os impactes na rede viária anulam-se. 

 

c) Síntese 

 

Os impactes sócio-económicos resultantes da exploração da pedreira são considerados positivos, a nível da criação de 

emprego, embora pouco significativos. A nível de tráfego, esperam-se impactes negativos reduzidos, quer nas fases de 

instalação e exploração, quer na fase de desactivação e recuperação paisagística. 

 

1.9    Ordenamento do Território 

 

1.9.1   Identificação e avaliação de impactes 
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As acções de projecto eventualmente indutoras de impactes são a localização, em termos do uso actual do solo e de 

conformidade com os planos de ordenamento existentes, o tipo de actividade a instalar e a implementação do Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 

A análise dos impactes a nível de ordenamento territorial será feita com base no Plano Director Municipal do Montijo, 

nomeadamente nas respectivas Cartas de Ordenamento e de Condicionantes. 

 

A área afecta à exploração encontra-se classificada na Carta de Ordenamento do PDM como Espaço Florestal na categoria de 

Área de Floresta de Produção. 

 

A categoria Área da Floresta de Produção, segundo o Regulamento do PDM (art° 35) é uma área (existente apenas na zona 

Este do concelho) ocupada por povoamentos com aptidão para tal, como montado de sobro, folhosas de rápido crescimento e 

resinosas (sobretudo pinheiro bravo), onde se privilegia essencialmente a exploração florestal, associada à silvo-pastorícia e 

ao fomento cinegético: 

 

1. os montados de sobro são objecto de protecção específica que condiciona o seu corte; 

2. na. área descrita as acções de arborização e rearborização tem que observar a legislação aplicável. 

 

A área de exploração encontra-se ainda maioritariamente classificada como Montado de Sobro, segundo a Carta de 

Condicionantes do PDM, não havendo incompatibilidade com outras Áreas Regulamentares, nomeadamente Áreas de RAN - 

Reserva Agrícola Nacional e de REN - Reserva Ecológica Nacional ou quaisquer outros condicionantes. 

 

A servidão dos montados de sobro está definida no Regulamento do PDM (art° 64) da seguinte forma: 

 

O corte e arranque de montados de sobro só se efectua quando visa a posterior ocupação do solo com obras imprescindíveis 

de utilidade pública e inexistência de alternativas válidas para a sua localização, ou uma conversão de cultura de 

comprovada vantagem para a economia nacional". 

 

A legislação aplicável ao Montado de Sobro é o Decreto-Lei n° 266/95, de 18 de Outubro, que altera o Decreto-Lei n° 172/88, 

de 16 de Maio, sendo a entidade com jurisdição o Instituto Florestal - I.F. 

 

No que se refere ao uso actual do solo, verifica-se que a área de expansão da pedreira está ocupada por pinhal e mato, não 

existindo praticamente sobreiros. Na envolvente existe apenas uma habitação em ruínas, que se encontra a cerca de 500 m 

de distância da exploração. 

 

Os edifícios de apoio localizam-se na área já parcialmente explorada, pelo que os correspondentes impactes a nível da 

ocupação do solo se podem considerar não significativos. 

 

Face ao exposto, verifica-se que a exploração da pedreira terá um impacte negativo a nível do ordenamento do território, na 

medida em que afecta uma área classificada como montado de sobro, sujeita a desafectação junto da entidade competente. 
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No entanto, considerando que em termos práticos não existem sobreiros, o impacte negativo não será muito significativo e 

será minimizável, na medida em que a implementação do Plano de Recuperação Paisagística contemple a replantação desta 

espécie. 

 

1.10   Património 

 

1.10.1 Identificação e avaliação de impactes 

 

O local do areeiro situa-se na zona do complexo greso-argiloso de Pegões pertencente ao Pliocénico. Porém, existem 

pequenas áreas de aluviões junto das linhas de água, agora assoreadas e com características estacionais, subsidiárias da 

Ribeira de Pegos Claros/Vala d'Asseiceira, que integra o conjunto hidrográfico Pauis de Laranjo, Carangeijo e Amieira. 

 

Estas aluviões têm uma estatigrafia, que no seu nível mais profundo possuem areia muito lodosa, de cor castanha, com algum 

seixo (tomando como exemplo o furo efectuado a norte da Landeira, referenciado na página 7 da notícia explicativa da folha 

35 C, da Carta Geológica de Portugal). 

 

Não existindo uma reconstituição da evolução das linhas de água e desconhecendo-se a sua importância na estratégia de 

povoamento de povoações pré-históricas, não se poderá excluir a utilização do material pétreo depositado nas suas margens. 

Assim, atendendo à natureza do solo, erosão e depósitos que poderão cobrir eventuais sítios arqueológicos, e à actividade de 

tão elevada destruição como a que ocorre com a extracção de areias, a que o local se destina, não é possível uma pronúncia 

conclusiva. 

 

1.11   Paisagem 

 

1.11.1 Acções de projecto com incidência na paisagem 

 

A nível paisagístico, a fase de instalação no tipo de projecto em análise tem uma duração relativamente curta e que se 

confunde com a de operação, sendo as fases mais significativas, em termos de impacte ambiental, as de operação e de 

desactivação. 

 

No que respeita à componente paisagística de um modo geral, os aspectos mais significativos são os seguintes: 

 

- Alteração local da estrutura da paisagem por alteração do relevo, devido às actividades de escavação e depósito de 

materiais. 

- Alteração local da textura da paisagem por modificação do uso do solo e destruição da vegetação eventualmente existente 

na área. 

- Alteração local das características gerais da paisagem, pelo distúrbio causado pela movimentação das máquinas, que 

originam ruído e poeiras. 
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1.11.2 Identificação e avaliação de impactes 

 

a) Fase de instalação e de exploração 

 

O afastamento da 1a fase de operação relativamente à EN 10, assim como a existência de um ligeiro cômoro na zona da 2a 

fase reduzirá a visibilidade sobre a zona inicial de exploração que permitirá o estabelecimento e desenvolvimento de uma 

faixa de protecção visual na área, não explorada, situada ao logo da estrada. 

 

O facto de não existirem quaisquer valores paisagísticos particulares e da exploração não implicar a instalação de quaisquer 

novas estruturas de apoio, determina que não haverá objectos intrusivos na paisagem, já que os actualmente existentes  

apresentam reduzida ou nula visibilidade. 

 

Por outro lado, a exploração desenvolve-se em profundidade, prevendo-se a constituição de área de escombreira reduzida, 

pelo que não se criará, por si só, nenhuma alteração perceptível no relevo local. 

 

b) Fase de desactivação 

 

A utilização dos materiais residuais para redução da profundidade da escavação, bem como a futura modelação e 

recuperação do areeiro, fazem prever que a área em estudo possa vir a constituir um factor local de interesse, no caso de se 

garantir a implementação do lago adequadamente enquadrado por vegetação arbórea e arbustiva, conforme consta do 

respectivo PARP. 

 

Neste contexto, os impactes sobre a paisagem serão reduzidos, podendo mesmo ser considerados nulos em função das 

medidas de enquadramento e recuperação previstas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 

2.    IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES - ANÁLISE GLOBAL 

 

2.1    Introdução Metodológica 

 

A avaliação dos impactes no meio ambiente gerados pela implementação do projecto em estudo será efectuada com base no 

método matricial. Esta metodologia incorpora, basicamente, uma lista de actividades ou acções do projecto, conjuntamente 

com outra, relativa aos descritores ambientais susceptíveis de serem afectados. As duas listas relacionam-se numa matriz 

que identifica relações de causa-efeito entre as actividades e os impactes no meio ambiente. As relações estabelecidas 

podem ser de diversos tipos, mas, no essencial, procuram representar a existência, magnitude e tipo de impactes de 

ocorrência certa ou provável. 

 

O seu interesse principal reside na capacidade de relacionar simultaneamente todas as acções impactantes e os impactes 

associados, permitindo uma consideração simultânea de todas as variáveis envolvidas. 

 

A matriz a desenvolver incorporará, assim, no eixo horizontal as seguintes acções específicas do projecto em causa: 
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• Fase de instalação, onde se consideram as acções de descubra, desmatagem e decapagem, referentes à área de ampliação 

de 36 ha; 

• Fase de exploração, onde se consideram as acções de desmonte, de acordo com os procedimentos previstos no Plano de 

Lavra, para a área de 36 ha, assim como o funcionamento das instalações processuais de lavagem e classificação de areia; 

• Fase de desactivação, onde se consideram as acções de renaturalização de toda a área de intervenção, após a cessação das 

actividades de exploração, e de valorização paisagística e ecológica do local, segundo o Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística. 

 

No eixo vertical serão considerados os diferentes factores do ambiente eventualmente afectados e que se encontram 

divididos em factores geofísicos, factores de qualidade do ambiente, factores biótícos e factores humanos. 

 

As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e quantitativos referentes aos seguintes 

descritores: 

 

• Qualificação do impacte 

  + Positivo 

  - Negativo 

  • Importância 

  0 Nulo 

  1 Reduzido 

  2 Pouco significativo 

  3 Moderado 

  4 Importante 

  5 Muito Importante 

 

2.2    Avaliação Global de Impactes 

 

O projecto de ampliação da pedreira n° 5737-Pontal n° 2 irá induzir impactes positivos moderados a nível sócio-

económico, em termos de desenvolvimento regional e de emprego. 

 

A rentabilização e optimização das instalações já existentes da SUBAREIAS, S.A., licenciadas e já em laboração, permitirá 

elevar a produção de areias com o objectivo de sustentar o desenvolvimento regional e local, através do fornecimento de 

matéria-prima essencial às obras de construção civil que se perspectivam para a região envolvente de Lisboa e Vale do Tejo e 

Península de Setúbal. Por outro lado, induz também a criação e manutenção mais alargada de postos de trabalho, 

contribuindo para a criação de emprego e desenvolvimento das actividades económicas locais e regionais. 

 

Conforme se pode observar pela leitura do Quadro V. l, os impactes ambientais negativos na fase de instalação não 

apresentam magnitudes acima de moderado, sendo a grande maioria classificada de pouco significativo. Esta avaliação é 

reforçada pelo facto de que muitos dos impactes identificados e avaliados nesta fase serem temporários e reversíveis após a 
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implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, designadamente aqueles que se fazem sentir sobre os 

factores de qualidade do ambiente (água, ar e ambiente sonoro). 

 

Os impactes negativos mais importantes verificar-se-ão logo na fase de instalação em relação aos descritores solos e 

topografia, em resultado das acções de desmatagem e descubra, prolongando-se e acentuando-se na fase seguinte - de 

desmonte da massa mineral. 

 

Os impactes expectáveis são, contudo, minimizáveis com a implementação faseada do Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística, que faz parte integrante do projecto, remanescendo impactes negativos moderados na topografia, podendo os 

impactes nos solos tomarem-se até positivos pela importação e colocação de solos de boa qualidade na área a reabilitar após 

a cessação das acções de desmonte. 

 

De uma forma mais detalhada, os impactes sobre a geologia são negativos de magnitude pouco significativa, 

fundamentalmente porque se trata de uma formação que não apresenta interesse científico ou cultural particulares. 

 

Não se prevêem impactes no microclima local, quer durante a instalação e exploração, quer após a desactivação, uma vez 

que as alterações morfológicas e de coberto vegetal previstas não induzem fenómenos dessa natureza. 
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Impactes sobre os factores ambientais 

Geofísicos 
Qualidade do 
ambiente SÓCIO-ECONOMIA TERRITÓRIO 

Acções de 
projecto 
geradoras 
de 
impactes 

Topograf
ia 

Geolog
ia 

Solo
s 

Microcli
ma 

Recursos 
hídricos 
superfici
ais 

Recursos 
hídricos 
subterrâne
os 

Águ
a 

A
r 

Ruíd
o 

Ecolo
gia Empre

go 

Desenv
. 
Region
al 

Tráf. e 
rede 
viária 

Uso do 
solo 

Condic
io. 

Plan/proj 
ordenamen
to 

Patrimón
io 

Paisag
em 

Situação 
 a que 
 reportam  
os impactes 

Preparação 
do terreno 
(desmatage
m e 
descubra) 

-3 -2 
-3/-
2 0 -2/-1 -1 -2 

-
2 

-2/-
1 -2 +3 +3 0 -1 -4 -4 ? -1/0 

Desmonte 
e acções 
auxiliares 

-4 -2 -2 0 -2/-1 -1 -2 
-
2 

-2/-
1 -2 +3 +3 0 -1 -4 -4 ? -1/0 

Unidade  
processual 
e 
instalações 
auxiliares 

- - 
-3/-
2 0 -2/-1 -1 -2 

-
2 

-2/-
1 -2 +3 +3 -2 -1 0 0 ? -1/0 

Situação 
De 
Referência 

                    
Recuperaçã
o 
Ambiental 
e 
Paisagística 

                   

                    
Desactivaç
ão final                    

Legenda: 

QUALIFICAÇÃO DE IMPACTES IMPORTÂNCIA DE IMPACTES 3- MODERADO   - Impactes residuais após implementação do Plano de  
+ POSITIVO 0 INEXISTENTE/NULO 4 IMPORTANTE  Recuperação Paisagística 
- NEGATIVO 1 REDUZIDO 5-MUITO IMPORTANTE   
 2 POUCO SIGNIFICATIVO    
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A afectação dos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos foi qualificada de negativa e de magnitude entre reduzida a 

pouco significativa, por um lado porque se trata de uma intervenção na cabeceira de linha de água e, por outro, porque a 

massa mineral a extrair não constitui perda significativa em termos de capacidade de reserva do aquífero que ela suporta. 

 

Em termos da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, verifica-se que as únicas eventuais situações mais críticas 

decorrem de eventuais derrames acidentais de hidrocarbonetos e da entrada na rede hídrica de caudal sólido em excesso 

relativamente ao valor de equilíbrio, classificando-se estes impactes como pouco significativos, quer porque apresentam 

baixa probabilidade de ocorrência, quer porque as medidas previstas a nível de projecto e das boas práticas de exploração 

reduzem esses efeitos a níveis controláveis. 

 

Os impactes na qualidade do ar devido à dispersão de poeiras da instalação e dos acessos são classificados de negativos e 

com magnitude pouco significativa. Efectivamente, devido à natureza das poeiras, que induzem uma rápida deposição no 

solo e à adopção, no projecto, de medidas tendentes a controlar a dispersão, os impactes negativos na qualidade do ar 

estimam-se pouco significativos. 

 

Quanto à qualidade acústica, não são previstas situações de incomodidade para o exterior da instalação, dado não existirem 

receptores próximos da pedreira. Por outro lado, os níveis sonoros esperados não serão superiores ao valor máximo legal em 

vigor, de acordo com as estimativas efectuadas. 

 

A nível ecológico, não serão afectados ecossistemas sensíveis ou de riqueza e diversidade ecológica importante devido à 

actual pobreza do local a este nível. Com o plano de recuperação paisagística, será, no entanto, criada uma estrutura 

florística e hidrográfica de maior valor ecológico que o actual e propiciadora à instalação e manutenção de uma comunidade 

faunística e florística de valor ecológico mais elevado. 

 

Em relação ao ordenamento territorial, verificou-se existir um conflito entre o uso que se propõe para o local e o que está 

consubstanciado nos planos de Ordenamento do Território. Com efeito, a área a afectar à futura ampliação da pedreira está 

incluída na classe de Espaço Florestal, na categoria de Área de Floresta de Produção, estando ainda, parcialmente 

classificada como Montado e Sobro. Esta desconformidade foi classificada como impacte negativo importante, não obstante 

se ter verificado, in situ, que tal uso não é efectivo. 

 

Após a implementação integral do Plano ambiental e de Recuperação Paisagístico, o programa de revegetação previstos que 

permitirá a instalação de espécies que estão previstas no uso classificado constituirá um impacte positivo de magnitude 

moderada, dado constitui uma melhoria da situação actualmente existente. 

 

Relativamente ao património histórico-cultural, não foi possível quantificar eventuais impactes neste descritor, devido à 

inexistência de elementos superficiais no local prospectado. Em consequência, foram previstas medidas cautelares, 

adequadas à eventual ocorrência de achados arqueológicos. 

 

A recuperação paisagística do local será implementada parcelarmente à medida que cada parcela é explorada, sendo por 

fim, implementado o plano global. Este faseamento, em conjugação com a adopção das medidas adequadas de estabilização 
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de taludes e de drenagem pluvial, permitirá a rápida minimização dos impactes associados à exploração da pedreira e 

unidade processual. 

 

O projecto inclui e prevê medidas cautelares para prevenção de situações de nocividade ambiental significativas, 

contemplando as disposições regularmente obrigatórias, incluindo a segurança interna e incomodidade para terceiros. De 

uma forma global, o projecto induzirá impactes positivos e negativos. Os impactes positivos mais importantes incidirão na 

sócio-economia e decorrem da sua contribuição para o desenvolvimento regional e a criação de emprego. Os impactes 

negativos, por sua vez, são susceptíveis de minimização por medidas incluídas no projecto, em especial o Plano Ambiental e 

de Recuperação Paisagística, e outras complementares incluídas no presente EIA. 

 

O impacte residual negativo mais importante (moderado) incidirá na topografia, o que não assumirá importância relevante no 

contexto global de um impacte residual positivo na paisagem e na ecologia proporcionado pelo plano de recuperação 

paisagística. 

 

 

3.    MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE IMPACTES 

 

3.1     Introdução 

 

As recomendações e medidas aqui apresentadas têm como objectivo a minimização e compensação dos impactes negativos e 

a potenciação dos impactes positivos, identificados no ponto anterior, sendo apresentados por área temática. 

 

3.2     Topografia e Geologia 

 

As terras de cobertura removidas nas operações de descubra devem ser armazenadas e repostas no local após a exploração. 

Deve evitar-se a sua erosão , quer durante o armazenamento, quer quando for feita a sua reposição como material de 

enchimento. 

 

Quando da recuperação do local, os taludes devem ser estabilizados de modo a evitar a sua erosão e a adoçar a topografia. 

 

3.3     Solos 

 

As zonas onde se proceda ao abastecimento de combustíveis, à transfega de óleos ou combustíveis ou onde possam ocorrer 

derrames de hidrocarbonetos devem ser construídas e mantidas de modo a assegurar a sua impermeabilização e a retenção 

dos eventuais derrames para posterior tratamento. 

 

Os taludes decorrentes de movimentações definitivas de terrenos devem ser plantados com vegetação que assegure 

rapidamente uma cobertura eficiente contra a erosão hídrica e eólica, tal como está previsto no PARP. 
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Após a exploração, deve ser encarada uma nova modelação do terreno que reduza o efeito de cova e permita a instalação de 

vegetação no espaço residual, em conformidade com o estabelecido no PARP. 

 

3.4    Clima 

 

A emissão de poeiras será reduzida pela instalação de uma adequada cortina arbórea de protecção, que amorteça os ventos 

regionais, de acordo com o definido na 1a Fase do PARP. 

 

Nas situações em que a exploração se revele particularmente propensa a emissões de poeiras, deverá proceder-se à rega das 

zonas em causa. 

 

Relativamente às emissões originadas na via de acesso, durante o período da exploração, deve assegurar-se a redução da 

velocidade dos veículos de transporte de forma a diminuir as emissões e, eventualmente, proceder à consolidação da via ou à 

sua rega regular. 

 

3.5     Ecologia 

 

A instalação de uma cortina de vegetação em torno da exploração irá funcionar como factor de protecção visual, de 

amortecimento sonoro e de alguns tipos de emissões, permitindo reduzir as perturbações nos sistemas vizinhos, decorrentes 

da exploração da unidade. 

 

A consolidação da estrada de acesso irá reduzir o ruído do tráfego e as emissões de poeiras, apesar destes factores não 

afectarem o montado envolvente, a Sul e a Oeste, permitindo também reduzir o eventual efeito barreira, apesar de pouco 

significativo, que aí possa ser induzido. 

 

A recuperação do terreno após a exploração, originando biótopos viáveis, irá assegurar que as estruturas a instalar serão 

sustentáveis e que contribuirão positivamente para a funcionalidade ecológica regional. 

 

Recomenda-se que os materiais a utilizar na modelação do pequeno lago a criar na zona depressionária do areeiro sejam 

criteriosamente seleccionados, tendo em atenção o maior teor em material argiloso, de forma a permitir manter por mais 

tempo o sistema húmido a introduzir. 

 

3.6    Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

 

Deve ser assegurada a não contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

 

Na implementação e manutenção da drenagem pluvial da instalação, deve prevenir-se a ocorrência de transporte de caudal 

sólido para o exterior. 
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3.7    Qualidade do Ar 

 

Na época seca deve proceder-se à humidifícação regular do material transportado, assim como das vias de circulação 

interiores e, se necessário, do caminho até à EN 10. 

 

3.8    Rede Rodoviária 

 

Na fase de exploração da pedreira, deverá proceder-se à beneficiação e manutenção do respectivo caminho de acesso. 

 

O transporte dos materiais a expedir deve ser feito de acordo com as normas de segurança aplicáveis, nomeadamente a 

protecção das cargas contra a projecção de materiais. 

 

Os veículos utilizados no transporte dos materiais devem ser mantidos em condições adequadas de operação, de forma a 

minimizar a emissão de gases de escape. 

 

3.9    Uso do Solo 

 

Na fase de exploração da pedreira deverá manter-se toda a vegetação, cuja remoção não seja indispensável. Nas fases 

sucessivas de recuperação do local, deverá ser reposta uma camada de terra viva, que permita a replantação de vegetação. 

 

3.10   Património 

 

Atendendo às duvidas sobre a evolução dos sedimentos provocados pela erosão e depósito, que poderão cobrir eventuais 

sítios arqueológicos, seria de todo o interesse a contratação de um arqueólogo, com conhecimentos de Pré-história, que no 

início da fase de exploração acompanhe: 

 

- A desmatação do coberto vegetal e a remoção do solo vegetal; 

- O desmonte das áreas correspondentes à espessura das aluviões. 

 

De notar que a espessura das aluviões constantes na área analisada na folha 35C é extremamente variável podendo atingir 10 

m. Pelas características dos cursos de água na área de implantação do areeiro é de pressupor que esta espessura seja 

francamente inferior, não chegando a atingir os 4 m identificados no faro efectuado a Norte de Landeira, referenciado 

anteriormente. 

 

3.11   Paisagem 

 

A instalação imediata de uma faixa arbórea e arbustiva de protecção visual, ao longo da EN 10, irá minimizar os possíveis 

impactes visuais durante os períodos de exploração e de desactivação. 
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Após a execução do plano de lavra, deverá ser implementado, no mais curto espaço de tempo possível, o Plano Ambiental e 

de Recuperação Paisagística, que deverá criar uma situação tanto quanto possível equivalente à existente, anteriormente ao 

início da actividade de exploração de inertes. 

 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística deverá prever a total utilização dos materiais de decapagem, evitando a 

existência de elementos de relevo discordantes da envolvente e reduzindo o volume do buraco resultante. 

 

De referir que estas medidas estão já incorporadas no PARP. 

 

 

 



Ampliação da Pedreira nº 5737 Pontal nº 2 – Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 

141 

  

 

 

Capítulo VI – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental 

 

1. OBJECTIVOS 

 

A monitorização é um conceito introduzido no âmbito da recente remodelação do enquadramento legislativo em matéria de 

Avaliação de Impacte Ambiental. De acordo com o Decreto-Lei n° 69/2000, de 3 de Maio, a monitorização é "um processo de 

observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado 

projecto e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da responsabilidade do proponente, com o objectivo de 

permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os 

impactes ambientais significativos decorrentes da execução do respectivos projecto", (sic) 

 

A observação periódica do meio após a implantação do projecto permitirá, também, a obtenção de dados não disponíveis ou 

inexistentes na fase prévia de projecto e validar ou alterar pressupostos de avaliação anteriormente assumidos. Entende-se, 

assim, que a avaliação ambiental e a minimização de impactes ambientais são processos dinâmicos no tempo, devendo ser 

reequacionados sempre que novos elementos ou resultados não expectáveis assim o determinem, sendo a monitorização o 

parâmetro chave neste processo. O Plano de Monitorização é, pois, o documento que consubstancia os procedimentos 

necessários à prossecução desses objectivos. 

 

Considera-se, por outro lado, que o Plano Geral de Monitorização, a ser elaborado por forma a dar cumprimento ao disposto 

na legislação aplicável, deverá ter um enquadramento mais vasto em termos de um Programa de Gestão Ambiental do 

Empreendimento. 

 

Esse programa deverá ter como objectivos assegurar o cumprimento da legislação e outros requisitos legais aplicáveis neste 

domínio, em vigor ou outros que venham a ter força de lei; desenvolver os esforços necessários para uma melhoria contínua 

do desempenho ambiental da Pedreria e Instalações de Lavagem e Classificação, tendo em consideração as inovações e 

melhorias tecnológicas que venham a ser efectivadas no decorrer da vida útil do empreendimento; desenvolver as melhores 

práticas que permitam a utilização 

 

Deste modo, deverá ser criada uma competência na área do ambiente, que terá, entre outras funções, assegurar o 

acompanhamento e fiscalização das fases de construção e de exploração da ampliação da Pedreira, no que à vertente 

ambiental se refere, promover a implementação do Plano de Monitorização, sua avaliação e proposta das medidas que se 

revelem necessárias à correcção de eventuais desvios ao quadro pré-defínido, e, por último, a interlocução com as 

instituições ambientais relevantes. 

 

A avaliação de impactes ambientais e a decorrente proposta de medidas de minimização, apresentadas em capítulos 

anteriores, indicam ser o domínio dos factores geo-topográficos, ecológicos e paisagísticos, onde se prevê a necessidade de 

definir monitorização. 
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2.    PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

 

2.1    Paisagem 

 

A monitorização que se propõe para este factor ambiental tem como objectivo verificar o cumprimento do projecto de 

recuperação paisagística, devendo para o efeito ser averiguados os aspectos referentes à: 

 

- cumprimento das ideias decorrentes da proposta; 

- Execução do plano de conservação e manutenção; 

- Integração da vegetação introduzida nas fítocenoses do local. 

 

Para o efeito deverá ser efectuada a inventariação em cada uma das áreas para as quais se propõem diferentes soluções de 

projecto e que correspondem às seguintes situações: 

 

- lagoa (plantação de árvores); 

- limite da propriedade (plantação de árvores e de arbustos em quadrícula); 

- pinhal; 

- área revestida por sementeira de herbáceas; 

- zona em que se propõe sementeira de mistura de herbáceas e de arbustos. 

A amostragem de cada uma das zonas anteriormente referidas deverá ser efectuada 

numa área de 10 metros por 10 metros, com uma periodicidade anual, nos três primeiros anos do qual passará a ser a bianual 

até ao décimo quinto após a execução do projecto. 

 

2.2     Ecologia 

 

Como foi referido na Avaliação de Impactes, as estruturas ecológicas a criar na área intervencionada poderão constituir 

habitais com interesse para espécies classificadas, determinando, nessa situação, um aumento da capacidade de sustentação 

do meio resultante. Neste sentido, importa avaliar a eventual ocorrência e extensão deste efeito positivo, para o qual deverá 

ser efectuado o levantamento da avifauna na Primavera/época de nidificação e na altura da migração. 

 

Deverão ser efectuadas observações e registos com a periodicidade indicada acima, durante 5 anos, a qual poderá ser: 

 

O programa de observação que se propõe deverá ser implementado, nos moldes definidos, durante os 5 (três) primeiros anos 

após a conclusão do plano de recuperação paisagística, devendo ser ajustado nos anos seguintes, em função dos resultados 

obtidos 

 

2.3    Controle da Estabilidade dos Taludes e dos Assentamentos Diferenciais 

 

No âmbito deste descritor, considera-se pertinente a monitorização dos taludes da escavação, no decorrer do desmonte, bem 

como após a consolidação do Plano de Aterro e de Recuperação Paisagística. 
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A monitorização tem como objectivo conhecer, a intervalos de tempo regulares, o estado da formação geológica 

intervencionada, nas áreas expostas, e detectar, atempadamente, eventuais instabilizações por forma a permitir uma 

intervenção eficaz. Assim, a monitorização deverá permitir: 

 

> em fase de exploração 

 

• Avaliar o comportamento dos maciços escavados 

• Verificar se os tratamentos preconizados cumprem os objectivos de protecção e estabilização 

• Aferir as necessidades de implementação de outras acções/medidas face a situações ocorridas no decurso do desmonte 

 

> em fase pós-encerramento 

 

• avaliar o comportamento evolutivo dos taludes modelados e protegidos 

• confirmar a eficácia das medidas de protecção e a integridade dos sistemas criados, em conformidade com o PARP 

 

A monitorização deste factor ambiental materializa-se pela observação visual periódica e medição dos deslocamentos 

superficiais, através da instalação de marcas superficiais. 

 

Durante a fase de desmonte, as campanhas de leitura das marcas de nivelamento deverá ser trimestral, passando a anual 

após o encerramento e recuperação paisagística do local. 

 

O programa de monitorização poderá ser: 

 

> Cessado, se ao fim de 5 anos se verificar estabilização e consolidação dos taludes da área intervencionada; 

> Mantida, no caso de se registar evolução das condições morfológicas da área monitorizada. 

 

Na situação descrita em último, deverão ser equacionadas medidas de controle adicionais. 
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3.    MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

3.1    Gestão da Água 

 

Em relação à gestão da água deverá implementar-se a seguinte medida: 

- Registo mensal de níveis e semanal dos caudais do furo de captação de água subterrânea e controle periódico da qualidade 

da água. 

 

3.2    Gestão das Águas Residuais 

 

Em relação às águas residuais, deverá ser efectuado o: 

- registo diário do volume de águas residuais recirculadas ao processo. 

 

3.3    Gestão dos Resíduos 

 

O programa de gestão dos resíduos deverá incluir: 

- Registo mensal dos diferentes quantitativos de resíduos produzidos, com indicação da sua origem no processo de fabrico, ou 

nos serviços auxiliares, classificação CER e do respectivo destino; 

- Elaboração dos mapas anuais de registo dos resíduos e seu envio à DRAOT de Lisboa e Vale do Tejo, até 15 de Fevereiro de 

cada ano; 

- Preenchimento e compilação das guias de acompanhamento de resíduos, sempre que seja efectuado o seu transporte para 

valorização ou eliminação numa instalação externa; 

- Obtenção dos comprovativos de licenciamento dos transportadores e dos destinatários dos resíduos a valorizar ou eliminar 

no exterior; 

- Registo de entradas e utilização de óleos novos e das quantidades de óleos usados e envio do registo à Direcção-Geral de 

Energia. 

 

3.4    Gestão da Qualidade Acústica 

 

Em relação à qualidade acústica, deve ser programado em conformidade com o Decreto Regulamentar 9/92. de 28 de Abril, o 

levantamento anual da exposição dos trabalhadores ao ruído. 



Ampliação da Pedreira nº 5737 Pontal nº 2 – Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

 

145 

  

 

Capítulo VII- Lacunas Técnicas ou de Conhecimento 

 

No decurso da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental a indisponibilidade de dados de natureza arqueológica 

impossibilitou a avaliação de impacte neste compartimento ambiental. 

 

Com efeito, a consulta bibliográfica realizada não permitiu aferir com rigor da inexistência de sítios arqueológicos 

identificados após a primeira metade da década de noventa. Por outro lado, a consulta da base de dados do IPA só regista a 

existência de dois sítios arqueológicos no concelho de Montijo - Atalaia e Herdade do Escatelar, enquanto que existem mais 

referências, dispersas na bibliografia. 

 

Desconhece-se, também, se foram identificados novos sítios arqueológicos no âmbito de obras públicas ou particulares. 

 

Não foi, assim, possível estabelecer a provável existência, ou a prova em contrário, de arqueosítios na área de projecto. 
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Capítulo VIII - Conclusões 

 

Do estudo realizado, conclui-se que a ampliação da Pedreira n° 5737 - Pontal n° 2 provocará um efeito sócio-económico final 

positivo, sendo este o impacte mais relevante do projecto. 

 

Será igualmente de assinalar o impacte no emprego e no desenvolvimento local e regional, devido à criação de novas 

oportunidades no mercado de trabalho. 

 

Os impactes negativos do projecto serão exercidos a nível local, decorrentes do desmonte da massa mineral e manifestar-se-

ão essencialmente na paisagem, devido às alterações topográficas e destruição do coberto vegetal. Por outro lado, 

identificou-se uma situação de inconformidade entre o uso que se prevê para o local e o que está disposto nas Cartas de 

Ordenamento e Condicionantes do concelho do Montijo. 

 

De um modo geral, constata-se que os efeitos negativos decorrentes do projecto podem facilmente ser minimizados ou até 

representar um impacte paisagístico e ecológico positivo, após implementação do plano de recuperação paisagística. 

 

A adopção das várias medidas de minimização e monitorização recomendadas para os impactes negativos mais significativos 

contribuirá para minimizar e controlar esses efeitos até níveis aceitáveis. 

 

 

 


