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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Concessão de Exploração de Caulino Denominada “MAIORGA-CÓS”

RELATÓRIO SÍNTESE
1 – INTRODUÇÃO
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), realizado entre Março de 2008 e Setembro de
2008, e cuja empresa promotora tem a designação social de ALCOAREIA – Extracção, Lavagem
e Crivagem de Areia, LDA, respeita ao Projecto de Exploração na Concessão de Caulino
Denominada “MAIORGA-CÓS”, localizada nas freguesias de Maiorga, Cós e Aljubarrota,
concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. A entidade responsável pelo Estudo de Impacte
Ambiental é a ALCOAREIA, LDA, que para a sua realização recorreu a uma equipa pluridisciplinar
constituída por consultores técnicos com experiência na elaboração deste tipo de projectos
(Planos de Lavra e Estudos de Impacte Ambiental), que o realizaram de uma forma integrada
percorrendo as diversas matérias envolvidas, tendo um dos elementos integrantes da equipa
assumido toda a orientação e coordenação do projecto.
O presente EIA visa contribuir para a determinação e avaliação das principais condicionantes
ambientais e dos impactes potencialmente significativos associados à execução do projecto de
exploração (Plano de Lavra) de caulino na concessão “MAIORGA-CÓS”, permitindo ainda a
proposta de medidas mitigadoras dos impactes mais significativos decorrentes da fase do projecto
que denominaremos por fase de Execução ou por fase de Exploração, em conformidade com as
directrizes constantes no Plano de Lavra elaborado.
Na implementação do projecto de exploração na concessão “MAIORGA-CÓS”, atende-se à
correcta aplicação das regras de arte, seguindo o princípio das Melhores Tecnologias Disponíveis
em harmonia com a valorização técnico-económica da exploração, aproveitamento sustentável do
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recurso, segurança e saúde dos trabalhadores, minimização do impacte ambiental induzido na
envolvente, e com a recuperação paisagística da área a intervencionar.
O projecto de exploração do depósito mineral de caulino na concessão “MAIORGA-CÓS” está
associado a uma poligonal que delimita uma superfície com cerca de 279,46 hectares, na qual as
áreas de exploração se estendem por cerca de 47,1 hectares, em três núcleos. Os sectores
destinados à escavação, interiores aos núcleos de exploração, totalizam 38,42 hectares.
Os depósitos minerais de caulino que se pretendem extrair correspondem a um corpo arenoargiloso e conglomerático denominado Complexo Gresoso de Cós-Juncal, onde ocorrem
intercalações de níveis arenosos com matriz argilosa e níveis areno-conglomeráticos, que no seu
conjunto permitem a produção de caulinos filtro-prensados com aptidão cerâmica e areias lavadas
e britas classificadas com aplicação na indústria da construção civil e obras públicas. Na
generalidade, os caulinos filtro-prensados destinam-se ao abastecimento das unidades
transformadoras da cerâmica de acabamento, para o fabrico de pavimento e revestimento de
pasta branca e grés porcelânico.
Os recursos minerais extraídos na concessão “MAIORGA-CÓS” serão processados numa unidade
industrial pertencente à empresa promotora do projecto, implantada dentro dos limites da
concessão, e que constituirá anexo mineiro da mesma. No presente, a referida unidade industrial
constitui anexo da pedreira nº 5759 “Aguilhão”, pertencente à ALCOAREIA, LDA. As infraestruturas de apoio industrial ao processamento e valorização comercial das matérias-primas
argilosas e areno-conglomeráticas são compostas por instalações sociais e administrativas,
armazém, báscula, posto de transformação, depósito de armazenamento de combustíveis,
unidade de britagem, unidade de lavagem de areias e unidade de filtro-prensagem de caulinos.
Os centros de consumo das matérias-primas produzidas na concessão “MAIORGA-CÓS”
localizam-se em Porto de Mós, Marinha Grande e Caldas da Rainha.
1.1 – Apresentação da Empresa Promotora do Projecto
A empresa ALCOAREIA, LDA tem sede social localizada em Aguilhão, freguesia de Maiorga,
concelho de Alcobaça, e escritórios em Barracão, Apartado 2916, 2401-902 Leira. Encontra-se
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matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça, sob o Nº 2036/931021 e possui
NIPC Nº 503 081 248. As suas cotas foram recentemente adquiridas pela SORGILA – Sociedade
de Argilas, SA, com escritórios em Barracão, Apartado 2916, 2401-902 Leira.
A actividade empresarial da ALCOAREIA, LDA consiste na pesquisa, extracção e comercialização
de matérias-primas argilosas para aplicação em sectores da indústria cerâmica e de agregados
minerais para sectores da construção civil e obras públicas.
Para apoio à actividade extractiva, a empresa possui um conjunto de infra-estruturas de carácter
industrial para efeito do tratamento, beneficiação, processamento e valorização económica dos
vários recursos minerais explorados, designado:
◙ A Unidade de Britagem de Cascalhos, a Unidade de Lavagem e Crivagem de Areias e a
Unidade de Prensagem de Caulino, sitas em Aguilhão, fregueisa de Maiorga, concelho de
Alcobaça.
Os níveis de exigência sobre a qualidade das matérias-primas, impostos por parte do sector
transformador cerâmico, é hoje uma realidade incontornável radicada no controle de qualidade
sistemático do produto final comercializado e nas exigências crescentes dos procedimentos de
certificação impostos às empresas que efectuam a extracção dos recursos geológicos.
Nesta linha condutora, a imposição por parte do sector transformador ao sector extractivo dos
recursos minerais de padrões de qualidade mais restritivos, pressupõe um ajustamento de toda a
dinâmica produtiva e fileira cerâmica, a qual passa a ter como pilar principal a capacidade de
produzir matérias-primas de qualidade, que apresentem no tempo padrões tecnológicos
padronizados e controlados.
Sob este enquadramento, a ALCOAREIA, LDA tem vindo a nortear a sua estratégia comercial
atendendo ao pressuposto de que, apesar de operar na base da sua fileira industrial,
nomeadamente no sector extractivo de minerais industriais do tipo de argilas, areias, britas e
caulino, é cada vez mais uma empresa que induz uma forte valência industrial aos recursos
minerais comercializados, fornecendo matérias-primas bem definidas e reconhecidas pela sua
constância/qualidade, e que se associa a uma garantia de competência técnica, binómios só
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possíveis de atingir com uma efectiva melhoria continuada dos processos produtivos e do controlo
de qualidade.
Na linha do seu desenvolvimento estratégico, implementado nos últimos anos, a ALCOAREIA,
LDA, procurou atingir segmentos de mercado cada vez mais exigentes, valorizando os seus
recursos através de processos industriais de beneficiação tecnológica e valorização comercial, só
possíveis de atingir com investimentos avultados em equipamentos produtivos, meios mecânicos
de extracção e de transporte, equipamentos de laboratório, pessoal e quadros técnicos.
1.2 – Pretensão da Empresa na Exploração da Concessão “MAIORGA-CÓS”

1.2.1 – Considerações Gerais
O Complexo Gresoso de Cós-Juncal têm vindo a ser alvo de actividade extractiva numa lógica de
“geo-indústria de resíduo zero” através do aproveitamento integral da formação geológica –
cascalhos, areias, fracção argilosa – com produção de britas classificadas, areias lavadas e
argilas cauliníticas filtro/prensadas na pedreira do “Aguilhão”, da ALCOAREIA, LDA.
A ALCOAREIA, LDA considera que, com a atribuição dos direitos de exploração dos depósitos
minerais de caulino na concessão “MAIORGA-CÓS”, sita nas freguesias de Maiorga, Cós e
Aljubarrota, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, a empresa aumenta os seus quantitativos em
reservas de caulinos com aplicabilidade na indústria cerâmica do “barro branco”, reforçando o seu
posicionamento em sintonia com a capacidade de corresponder às solicitações de exigência dos
binómios de qualidade/quantidade e de garantia/assistência técnica, impostos pelos vários
segmentos da industria transformadora cerâmica.

1.2.2 – Antecedentes do Projecto
Em 12 de Maio de 2006, a ALCOAREIA, LDA celebrou com o Estado Português um contrato para
atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de depósitos minerais de caulino numa área do
concelho de Alcobaça com cerca de 5,135 km2, designada Maiorga-Cós, a que corresponde o
número de cadastro PP-DM-009, ao abrigo dos Artigos 9º e 13º do Decreto-Lei nº 90/90 de 16/3, e
nos termos dos Artigos 5º e 8º do Decreto-Lei nº 88/90 de 16/3.
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Dado que no decurso do período inicial de vigência do contrato (2 anos), com base nos resultados
apresentados nos diversos relatórios contratuais, se concluiu ser viável a exploração dos arenitos
e conglomerados argilosos de Maiorga-Cós, a ALCOAREIA, LDA apresentou, em 15 de Abril de
2008, o requerimento dirigido ao senhor Secretário de Estado da Energia e Inovação, para efeito
da obtenção da concessão de exploração denominada “MAIORGA-CÓS”, em conformidade com o
disposto no nº 1 do Artº 14º do contrato em epígrafe e nos termos do Artº 16º do Decreto-lei nº
88/90 de 16 de Março.
1.2.3 − Enquadramento Legislativo do Projecto
A legislação em vigor sobre exploração de recursos geológicos, conjugada com legislação
específica sobre estudos de impacte ambiental, nomeadamente os diplomas legais que
regulamentam o aproveitamento de depósitos minerais (Dec. Lei 88/90 de 16/3 e Dec. Lei 69/2000
de 3/5 com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 197/2005 de 8/11, doravante designado Dec.
Lei 69/2000 de 3/5), impõem que as explorações com áreas superiores a 5 hectares, produção
anual superior a 150 000 toneladas, ou que em conjunto com outras unidades similares
devidamente licenciadas e localizadas num raio de 1 km ultrapassem os valores referidos, fiquem
condicionadas a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) que sirva de base a uma
avaliação integrada dos impactes causados pela exploração a médio e longo prazo e à
discriminação das respectivas medidas minimizadoras.
Assim, dado que os sectores de lavra dos três núcleos de exploração definidos no interior da
concessão “MAIORGA-CÓS” cobrem todos eles superfícies superiores a 5 hectares, o processo
de licenciamento fica condicionado a procedimento de AIA.
Neste sentido, para efeito da instrução do processo de licenciamento da concessão “MAIORGACÓS”, o presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado nos termos da Portaria Nº
330/2001 de 2 de Abril para uma área total de 279,46 hectares, é assim acompanhado pelo
correspondente Plano de Lavra (PL).
Este último documento incorpora o plano de desmonte referente aos 38,42 hectares adstritos aos
sectores de lavra de três núcleos de exploração e o Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística (PARP) a implementar durante a actividade e após o final da vida útil da concessão.
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No Plano de Lavra apresentado, foram tomadas em consideração as diversas exigências legais
preceituadas no Dec. Lei 88/90 de 16 de Março, Dec. Lei 162/90 de 22 de Maio, Dec. Lei 168/88
de 31 de Maio e demais legislação aplicável, nomeadamente a que se refere à aplicação das
regras de arte, valorização técnico-económica da exploração, higiene e segurança dos
trabalhadores, protecção do meio ambiente e recuperação paisagística.

1.2.4 – Articulação do Projecto com a Actividade Extractiva da ALCOAREIA, LDA no Local
A pedreira do “Aguilhão”, da ALCOAREIA, LDA, desenvolve desde há vários anos actividade
extractiva no Complexo Gresoso de Cós-Juncal, encontrando-se em fase de esgotamento.
Necessitando a ALCOAREIA, LDA de proceder a um aumento de reservas em matérias-primas
areno-argilosas e conglomeráticas tendente a manter o abastecimento ao estabelecimento
industrial que possui no local, pretende com o presente projecto por um lado ampliar o núcleo de
exploração existente para cerca de 27,6 hectares, sendo este o designado núcleo 1 de exploração
da concessão, definindo em paralelo outros dois núcleos de reserva com cerca de 6,9 hectares
(núcleo 2) e 12,6 hectares (núcleo 3), e por outro lado proceder ao aproveitamento integral do
jazigo mineral através da produção de caulino, areias, britas, e argilas vermelhas.
2 − ÂMBITO E OBJECTIVOS DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
O âmbito do presente EIA foi definido de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente pelo
Dec. Lei Nº 69/2000, de 3/5, que na alínea a) do Nº 2 do Anexo II estabelece a obrigatoriedade de
realização de um estudo de impacte ambiental para a concessão “MAIORGA-CÓS”, em virtude de
na mesma ser ultrapassado o valor limite mencionado anteriormente (área). Pretendendo a
empresa promotora do presente EIA proceder à exploração de caulino na concessão “MAIORGACÓS”, este facto dá origem a que o licenciamento da mesma fique abrangido pelo cumprimento
da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
Assim, o presente estudo foi realizado tendo em conta o disposto no Dec. Lei Nº 69/2000 de 3/5 e
na Portaria Nº 330/2001 de 2/4 que regulamenta as normas técnicas para a estrutura do EIA.
Além da identificação e caracterização dos impactes, o presente estudo visa a proposta de
medidas exequíveis e viáveis que minimizem os principais impactes ambientais esperados, e que
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possam ser reavaliados e integrados em qualquer fase do desenvolvimento do projecto de
exploração.
Neste contexto, o Estudo de Impacte Ambiental da concessão “MAIORGA-CÓS” tem como
principais objectivos:
◙ Caracterizar a situação actual do ambiente na área de inserção do projecto e na sua envolvente,
de forma a estabelecer um quadro ambiental de referência para a área de influência do projecto;
◙ Identificar, prever e avaliar os impactes ambientais e sociais que decorrerão da situação de
exploração da concessão “MAIORGA-CÓS”;
◙ Definir e recomendar medidas concretas e objectivas de gestão ambiental destinadas a evitar,
minimizar ou compensar os impactes negativos esperados;
◙ Definir e recomendar medidas de gestão ambiental ou outras, capazes de potenciar os efeitos
positivos que possam advir da implementação do projecto de exploração da concessão
“MAIORGA-CÓS”;
◙ Indicar eventuais medidas de monitorização ambiental, nomeadamente dos parâmetros
aferidores da qualidade do ambiente e susceptíveis de sofrerem modificações negativas
acentuadas em determinada fase do desenvolvimento do projecto;
◙ Propor estudos adicionais, a realizar para aqueles aspectos que se consideram de importância
relevante e que se encontram insuficientemente conhecidos, caso se venham a identificar e/ou a
prever aspectos merecedores de estudos aprofundados que não se enquadram no espírito e
prazos do EIA.
2.1 − Metodologia Adoptada na Elaboração do EIA
A metodologia considerada para a elaboração do presente EIA seguiu os preceitos e as
disposições consignadas no Anexo III do Dec. Lei Nº 69/2000 de 3/5 e no Anexo II da Portaria Nº
330/2001 de 2/4.
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Na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental foi adoptada uma abordagem pragmática na
avaliação dos diversos descritores, dando-se ênfase aos aspectos considerados mais relevantes e
aos espaços mais sensíveis, bem como aos espaços a serem eventualmente mais afectados
pelas acções do projecto.
Assim, a estrutura do EIA da concessão “MAIORGA-CÓS” assentou na especificação das várias
etapas e componentes previstas nos referidos anexos, tendo-se adoptado as formas de
abordagem mais adequadas às características do projecto e à área onde se insere. Na execução
do presente EIA consideraram-se as seguintes etapas principais:
◙ A Descrição Geral do Projecto − Para a prossecução deste item, e com base na informação
constante no Plano de Lavra, foram analisados de forma exaustiva todos os elementos do
projecto, descrevendo-se de uma forma sucinta todos os aspectos relevantes do mesmo,
nomeadamente no que respeita a aspectos construtivos, de localização e de toda a actividade
associada à exploração dos depósitos minerais ocorrentes na concessão “MAIORGA-CÓS”,
sempre na perspectiva da avaliação de impactes ambientais gerados pelas acções do projecto na
fase de execução/exploração, e na correspondente proposta de medidas mitigadoras associadas
ao projecto. Noutra vertente, procedeu-se à caracterização dos materiais a explorar, à
quantificação das reservas existentes, e à descrição do processo de desmonte utilizado, dos
equipamentos e dos recursos humanos afectos à exploração. Esta descrição geral permitiu
associar as diferentes acções do projecto de exploração da concessão com as afectações directas
ou indirectas que o mesmo induz no meio envolvente ou que poderá vir a induzir durante o
período de vida útil da concessão;
◙ A Caracterização da Situação de Referência − O objectivo principal desta etapa foi o de
estabelecer um quadro de referência das condições actuais do ambiente da região a ser
interferida pelo empreendimento em apreço, antes da implementação do projecto de exploração
da concessão “MAIORGA-CÓS”. Esta orientação geral levou à caracterização dos principais
descritores biofísicos e sócio-económicos da área onde se insere o projecto, nomeadamente:
geologia, geomorfologia, recursos hídricos, solos e ocupação/uso do solo, áreas regulamentares,
ordenamento do território, infra-estruturas viárias, clima e meteorologia, património arqueológico e
arquitectónico, demografia e actividades económicas. Procedeu-se a uma análise mais
aprofundada e pormenorizada dos descritores que potencialmente são aferidores do estado actual
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da qualidade do ambiente, nomeadamente: qualidade do ar, níveis de ruído, paisagem e ecologia.
Consoante o descritor em estudo consideraram-se áreas de análise distintas, consideradas as
mais adequadas função da natureza e incidência do próprio descritor. A caracterização da
situação de referência apoiou-se fundamentalmente nos levantamentos de campo efectuados, na
pesquisa e recolha bibliográfica sobre os diversos descritores ambientais, e na análise da
informação e tratamento dos dados disponibilizados por diversas entidades.
◙ A Análise de Impactes Ambientais − Esta etapa do estudo compreendeu a determinação e
avaliação das incidências ambientais associadas à implementação do empreendimento, conforme
as acções definidas no respectivo projecto de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS”. Esta
análise apoiou-se nas informações constantes do projecto, particularmente no que se refere às
acções

potencialmente

geradoras

de

impactes

importantes

durante

a

fase

de

execução/exploração, e nas informações sobre o ambiente da área a ser interferida pelo
empreendimento, especialmente no que respeita a locais sensíveis e a aspectos ambientais
críticos. Nesta etapa definiram-se os seguintes pontos:
A identificação e a caracterização dos impactes decorrentes do início da actividade extractiva a
desenvolver na concessão “MAIORGA-CÓS” e dos que serão induzidos pela actividade de
exploração/desmonte até ao fim da vida útil da concessão. A análise dos impactes incidiu sobre as
componentes ambientais descritas na situação de referência tendo-se, sempre que possível,
centrado a análise nos descritores que tradicionalmente na indústria extractiva mais influenciam a
qualidade ambiental do meio envolvente e a qualidade de vida das populações, como: níveis de
ruído, qualidade do ar, paisagem, infra-estruturas viárias, flora e fauna;
A previsão e a avaliação dos impactes positivos e negativos que eventualmente poderão advir
da implementação do projecto de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS” ao longo da vida útil
prevista no Plano de Lavra. Na previsão dos impactes, em alguns dos aspectos ambientais
considerados, foram efectuadas simulações com recurso a modelos matemáticos e outros
validados por analogias com casos similares. Para a qualificação e quantificação dos impactes,
utilizaram-se de uma forma geral as categorias constantes no Anexo III do DL 69/00, de forma a
abranger na avaliação as seguintes características: natureza, tipo, duração, magnitude e
significância;
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As medidas mitigadoras e potenciadoras preconizadas respectivamente para os impactes
negativos (adversos) e positivos (benéficos) que o projecto induz no meio envolvente. Estas
medidas incidiram sobre os impactes de maior magnitude identificados e avaliados nos dois itens
anteriores, quer os que resultam do início da actividade na concessão “MAIORGA-CÓS” quer os
que se prevêem com a evolução da exploração em extensão. Recomenda-se a implementação e
a adopção das medidas mais adequadas e eficazes para garantir níveis de impacte reduzidos ou
mesmo nulos, conducentes a um limiar de qualidade ambiental e social aceitável na área de
influência da concessão. Por fim, a análise de impactes ambientais apresenta-se em síntese sob a
forma de matriz.
A formulação de medidas de monitorização. Nesta etapa foram consideradas medidas de
monitorização dos impactes ambientais, com o objectivo de acompanhar as variações de
determinados parâmetros aferidores da qualidade do ambiente e, desta forma, avaliar as
alterações que efectivamente serão causadas pela implementação do projecto de exploração da
concessão “MAIORGA-CÓS”. Os planos de monitorização propostos, extensíveis ao ambiente
interno da concessão no âmbito do Plano de Segurança e Saúde dos trabalhadores a
implementar, compreendem no essencial a avaliação e pormenorização de aspectos ambientais
para os quais se considera justificável obter um controlo adequado, pelo que irão acompanhar o
desenvolvimento da actividade de exploração no local, sendo eventualmente adaptados e
redimensionados em fases subsequentes desse desenvolvimento.
O Resumo Não Técnico que, fazendo parte integrante do EIA, constitui um documento distinto
e separado do Relatório Síntese onde, em conformidade com o disposto na alínea q) do artigo 2º
do D.L. Nº 69/2000 – CONCEITOS, se “descreve de forma coerente e sintética, numa linguagem e
com uma apresentação acessível à generalidade do público, as informações constantes no
Relatório Síntese do EIA”.
A Figura 2.1 apresenta, de uma forma simplificada, o esquema geral da metodologia seguida na
realização do EIA da concessão “MAIORGA-CÓS”.
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DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO
(APRESENTAÇÃO DA EMPRESA PROMOTORA DO EIA)

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
REFERÊNCIA
Averiguação do Estado
Actual do Ambiente

ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS
Identificação e Caracterização
dos Impactes

Modelos Porvisionais

Predição e Avaliação dos
Impactes

Medidas Mitigadoras e
Potenciadoras

MATRIZ DE IMPACTES

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
RESUMO NÃO TÉCNICO

Figura 2.1 – Metodologia geral adoptada na elaboração do EIA.
3 – DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO
3.1 – Considerações Gerais
A área em estudo, na qual se pretende implantar a concessão “MAIORGA-CÓS”, insere-se numa
zona produtiva em caulinos pertencentes ao designado Complexo Gresoso de Cós-Juncal do
Cretácico Inferior.
A poligonal do projecto ocupa cerca de 279,46 hectares, 47,1 dos quais estão adstritos a três
núcleos de exploração delimitados em sectores onde a superfície topográfica evidencia alteração
significativa resultante de actividade de exploração em ciclo extractivo anterior (núcleo 1, que
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corresponde a uma extensão do núcleo de exploração da pedreira do “Aguilhão”, da ALCOAREIA,
LDA) ou em flancos de encosta livres de qualquer intervenção até ao presente (núcleos 2 e 3).
Neste contexto, e com o intuito de fornecer matérias-primas à indústria cerâmica de acabamento,
a ALCOAREIA, LDA pretende extrair, durante aproximadamente 29 anos, cerca de 1,52 Mton de
caulino lavado, atingindo-se um ritmo de produção deste recurso na ordem das 52 500 ton/ano. O
processo de beneficiação e obtenção industrial do caulino lavado (fracção < 63 μm) resulta na
obtenção de um co-produto (fracção compreendida entre os 63 μm e os 16 mm) que forma um
agregado mineral destinado à aplicação nos sectores da construção civil e obras públicas ⎯
areias siliciosas lavadas e britas classificadas ⎯ estimando-se, com base num rendimento de
lavagem na ordem dos 85 % do material > 63 μm, a obtenção de aproximadamente 8.60 Mton em
areias silicosas e britas industriais comercializáveis nos vários segmentos da construção civil, tais
como betão pronto, artefactos de cimento, argamassas, pré-esforço e pré-esforçados.
Os recursos minerais extraídos serão processados integralmente num anexo mineiro localizado no
interior da concessão e pertencente à empresa promotora do projecto – Infra-Estrutura de Apoio
Industrial de Aguilhão.
Para atingir este objectivo, a ALCOAREIA, LDA pretende gerir de modo sustentado o
aproveitamento integral e racional da jazida areno-argilosa e conglomerática, tanto nos aspectos
quantitativos como nos qualitativos, em consonância com a economia da exploração, com a
segurança de pessoas e bens, com o respeito pelas zonas de defesa, com a protecção do meio
ambiente, e com a recuperação ambiental e paisagística da área intervencionada e envolvente.
O método de desmonte adoptado é o arranque mecânico a céu-aberto, com patamares
desenvolvidos por degraus direitos e/ou frentes de inclinação. O desmonte segue o modelo
composto, conjugando o desenvolvimento por degraus direitos de tecto para muro da formação
produtiva com o desenvolvimento por avanços longitudinais partindo dos flancos.
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Dependendo do núcleo de exploração, a base da escavação ficará posicionada à cota de 78,6 m
(núcleo 1), 85 m (núcleo 2) ou 80 m (núcleo 3), atingindo-se com o desenvolvimento da lavra
profundidades máximas entre os 36 e os 54 m, sendo no entanto os céus-abertos definidos
geometricamente por anfiteatros de reduzida inclinação.
Em anexo ao presente capítulo, apresentam-se as seguintes plantas que constam dos anexos ao
Plano de Lavra da concessão “MAIORGA-CÓS”:
◙ Planta Nº 1A − Planta de localização da concessão e do estabelecimento industrial;

◙ Planta Nº 1B − Polígono coordenado da concessão com representação dos três núcleos de
exploração e respectivos sectores de lavra;

◙ Plantas Nº 2A a 2C) − Plantas da Lavra dos núcleos de exploração;

◙ Plantas Nº 3A a 3C− Plantas da Recuperação Paisagística dos núcleos de exploração.

Apresentam-se ainda o layout do estabelecimento industrial e respectivo arquivo fotográfico.

3.2 − Enquadramento Geográfico e Acessos
A área objecto do presente pedido de atribuição direitos de exploração de depósitos minerais de
caulino (Pedido de Concessão Denominado “MAIORGA-CÓS”) localiza-se nas freguesias de
Maiorga, Cós e Aljubarrota, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, entre as povoações de
Alqueidão-Castanheira (NE), Cós (Norte) e Maiorga (SW).
O enquadramento regional (concelho, freguesia, rodoviário) e local (sobre extractos das folhas Nº
307 e 317 da Carta Militar de Portugal à escala 1/25000) da área do pedido de concessão
apresenta-se na Planta 1A em anexo. A poligonal que delimita a área do pedido de concessão é
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definida por 7 vértices cujas coordenadas referidas ao Ponto Central do sistema Hayford-Gauss
se apresentam na Planta 1B, em anexo, cobrindo uma superfície com cerca de 279,46 hectares.
Os acessos à área do projecto, a partir de Leiria, fazem-se inicialmente pela A8 até Pataias e de
seguida em direcção a Sul pela estrada que liga Pataias a Maiorga.
3.3 – Caracterização do Jazigo Mineral
A delimitação de um jazigo mineral é condicionada pelas características dos materiais, tendo em
consideração o sector ou sectores de aplicação a que os mesmos se destinam, pela configuração
do jazigo, e pelas áreas de licenciamento em articulação com a geometria do céu aberto (cotas da
base das explorações, número e dimensão dos patamares de escavação).

3.3.1 – Características dos Materiais
Nas frentes de desmonte da pedreira do “Aguilhão”, cujo espaço físico da respectiva área de
exploração está incluído no núcleo 1 da concessão, foram colhidas 5 amostras de 50 kg cada, a
cotas específicas conforme se mostra na Figura 3.1, de modo a fazer-se o varrimento da formação
produtiva (unidades areno-argilosas e conglomeradas do Cretácico) de tecto a muro da mesma.
Fracção < 63 μm
A amostragem realizada teve as seguintes finalidades:
◙ Quantificar a proporção de material com granulometria < 63 μm, ou seja, a parte assumida como
sendo constituída essencialmente por caulino;
◙ Caracterizar essa fracção granulométrica do ponto de vista mineralógico, químico e tecnológico
(resistência mecânica, medida da brancura, etc.), de forma a avaliar a qualidade do material no
âmbito da sua utilização em produtos cerâmicos.
No Quadro 3.1 apresentam-se os resultados obtidos.
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Localização: Pedreira do Aguilhão

Perfil Litológico

Referência: Núcleo 1

0

137

Sequência

5

10

15

12

12

120

20

Seixo mal calibrado

25

Seixo quartzitico mal calibrado (D<10cm) de matriz
argilosa e niveis decimétricos de areia grossa,
esbranquiçados

19

CRE

107

19

35

40

Conglomerado

45

Conglomerado mal calibrado, com calhaus rolados de
quartzito (D<25 cm), matriz caulinitica e niveis
centimétricos de siltes cauliniticos, esbranquiçados

17

50

55

60

81
77

Argila vermelha
Argilas arenosas avermelhadas
Base do perfil tipo

65

70

20

Grés
Arenitos médios argilosos de cor
alaranjada-amarelada

10

30

Percentagem da
fracção argilosa

Superfície
Cobertura
Terra vegetal com seixo

5

15

Descrição

Símbolo

Cota (m)

Prof. (m)

Figura: 3.1 - Coluna litostratigráfica

JUR

AMOSTRAGEM NA PEDREIRA DO "AGUILHÃO"

Quadro 3.1 - Resultados da caracterização mineralógica, química e tecnológica das amostras

Cota de Amostragem
PARÃMETRO
132

122

117

107

92

17

19

19

12

12

Ilite

20

19

21

15

17

Caulinite

58

47

40

57

54

Quartzo

11

22

27

17

16

Feldspato K

11

12

11

12

14

Total

100

100

99

101

101

SiO2

55.00

66.00

68.40

57.30

59.30

Al2O3
Fe(tot)
MnO
CaO
MgO
Na2O

27.00
2.00
0.02
0.33
0.51
0.13

21.00
1,3
0.02
0.36
0.73
0.20

19.30
0.90
0.01
0.40
0.46
0.45

24.60
0.88
0.02
0.36
1.39
0.68

23.90
0.50
0.01
0.32
1.35
0.47

CARACTERIZAÇÃO
TECNOLÓGICA DO
CAULINO

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO
CAULINO (% peso)

COMPOSIÇÃO
MINERALÓGICA DO
CAULINO (% peso)

Rendimento em caulino (% da fracção < 63 μm)

K2O

4.50

4.00

2.30

3.80

2.95

TiO2

0.28

0.18

0.18

0.19

0.05

P2O5
P.R.
Total

0.08
9.80
99.65

0.05
7.80
100.34

0.02
8.37
100.79

0.06
10.70
99.98

0.10
10.50
99.45

Lumniscência (cozedura a 1200 ºC)

76.4

79.1

82.3

91

89

Resistência Mecânica (cozedura a
1150 ºC - kg/cm2)

349

367

327

333

345

Retracção verde-seco (%)

3.7

3.9

3.8

3.8

3.8

Retracção total a 1150 ºC (%)

9.9

10

8.9

9.3

9.6

Absorção de água a 1150 ºC

8.9

11.7

10

13.6

9.9

As características físicas, químicas e tecnológicas do caulino em estudo permitem a sua
incorporação em pastas cerâmicas dos vários segmentos da indústria cerâmica de acabamento,
ou seja, na designada cerâmica do “barro branco”.
◙ Indices Químico-Mineralógicos – No Quadro 3.2, apresentam-se os intervalos de variação dos
óxidos primordiais de caulinos padrão e do caulino existente na área do pedido de concessão.
Comparando os dois intervalos, podemos concluir que o caulino em estudo apresenta índices
químicos que não permitem a sua utilização no sector mais exigente (a porcelana), mas que no
entanto possibilitam a sua incorporação em pastas cerâmicas dos sectores do grés porcelânico e
do pavimento-revestimento.
Quadro 3.2 – Intervalos de variação dos óxidos primordiais em caulinos padrão e no caulino da
área do pedido de concessão “MAIORGA-CÓS”.

Óxido (%)

Porcelana

Grés

Pavimento e

Porcelânico

Revestimento

Caulino da área em
estudo
Min.

Max.

P.R.

10 – 14

10 - 13

10 - 13

7.3

11.2

SiO2

50 – 55

55 - 65

< 65

55

68.9

Al2O3

30 – 38

25 - 30

> 20

18.2

27.0

Fe2O3 + TiO2

< 0,5

1-3

<3

0.5

2.0

No domínio da mineralogia, importa salientar que os intervalos padrão para a caulinite têm como
limites mínimos as percentagens de 65% (porcelana), 35% (grés porcelânico) e 28% (pavimentorevestimento). Perante este quadro de aplicação, o caulino em estudo, que tem percentagens de
caulinite a variar no intervalo 38-58%, tem aplicação nos segmentos do grés porcelânico e do
pavimento-revestimento.
◙ Características Tecnológicas – Em paralelo com os óxidos primordiais, as características
tecnológicas do caulino existente na área de prospecção e pesquisa foram comparadas com os
padrões respectivos definidos para cada sector de aplicação na indústria cerâmica (Quadro 3.3).
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Quadro 3.3 –: Intervalos de variação dos parâmetros tecnológicos primordiais em caulinos padrão
e no caulino da área de prospecção e pesquisa.
Parâmetro

Grés

Pavimento-

Porcelânico

Revestimento

> 22

> 18

< 15

Porcelana

Resistência mecânica em cru
(Kgf/cm2)
Absorção de Água a 1150 ºC
(%)
Retracção Verde-Seco (%)
Retracção Seco- Cozido a
115 ºC (%)

Caulino da área em
estudo
Min.

Max.

> 15

18

26

15 - 20

< 25

8.5

13.2

>8

4-6

4-6

3.7

3.9

>5

3-5

1.5 - 3

5.0

6.0

Da leitura do Quadro 3.3, constata-se que os parâmetros tecnológicos primordiais do caulino
existente na área de prospecção e pesquisa são consentâneos com a sua aplicação nos sectores
do grés porcelânico e do pavimento-revestimento, visto que os seus intervalos de variação estão
de acordo os padrões correspondentes nesses dois segmentos.
Fracção > 63 μm
A caracterização da fracção > 63 μm consistiu na distribuição da mesma pelas classes comerciais
resultantes do processo produtivo implementado na unidade industrial da pedreira do “Aguilhão”, o
qual inclui os procedimentos de lavagem, crivagem e selecção granulométrica. Esta
caracterização perspectiva a exploração integral dos recursos minerais na futura concessão, uma
vez que aquela fracção constitui uma parcela importante do jazigo mineral e as suas
subcategorias têm aplicação como inertes na indústria da construção civil e obras públicas.
Em termos de material grano-classificado, a fracção > 63 μm pode ser dividida em 4 classes, às
quais correspondem outros tantos produtos comerciais: 63μm-5 mm (areia fina); 5–8 mm (areão
calibrado Nº 1); 8–12 mm (brita lavada). Os materiais com dimensão > 12 mm correspondem à
britas grano-classificadas, uma vez que este material é submetido a um processo de quebra de
calibre e cubicagem (Quadro 3.4).
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Quadro 3.4 – Granoclassificação das unidades areno-argilosas e conglomeráticas da área do
pedido de concessão “MAIORGA-CÓS”.
Fracção granulométrica

Designação comercial

Percentagem do total

63 μm - 5 mm

areia

25

5 – 8 mm

areão

9

8 - 12 mm

brita lavada

9

> 12 mm

britas

42

Total

85

3.3.2 – Configuração do Jazigo
Relativamente à configuração, a delimitação do jazigo mineral é condicionada pela presença e
geometria espacial do Complexo Gresoso de Cós-Juncal, nomeadamente pela cota de base desta
unidade, que na região não desce abaixo dos 78 metros. As diversas macrossequências do
referido complexo incluem, da base para o topo, cascalheiras grosseiras com matriz arenoargilosa esbranquiçada, arenitos grosseiros com seixo mal calibrado e matriz argilosa
esbranquiçada, e finalmente arenitos argilosos amarelados-alaranjados.

3.3.3 – Áreas de Licenciamento
Relativamente às áreas de licenciamento, pode referir-se que os recursos minerais a explorar na
concessão “MAIORGA-CÓS” estão afectos a uma área de 38,42 hectares que corresponde ao
somatório das áreas dos sectores de lavra definidos no interior dos três núcleos de exploração
que representam a concessão, conforme se descreve na secção seguinte.

3.3.4 – Núcleos de Exploração e Reservas da Concessão
Delimitação de Núcleos de Exploração no Interior da Concessão
A definição de Núcleos de Exploração no interior da área do pedido de concessão tomou em
consideração a localização e demarcação prévia de zonas alvo estabelecidas por critérios
eminentemente geológicos decorrentes da actividade de prospecção e pesquisa realizada.
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Porém, a estes critérios foi necessário acrescentar outros condicionalismos, de entre os quais se
destacam os seguintes:
◙ A possibilidade negocial da empresa ALCOAREIA, LDA aos terrenos de propriedade privada;
◙ Acessos públicos às parcelas de terreno em questão;
◙ Os antecedentes extractivos da empresa no local (pedreira do “Aguilhão”).
No contexto do parágrafo anterior, foram definidos três Núcleos de Exploração, designados 1, 2 e
3 (Planta 1B), com áreas calculadas em:
Núcleo 1 (N1 - extensão da área de lavra da pedreira do “Aguilhão”, Foto 1) = 275954 m2;
Núcleo 2 (N2, Foto 2) = 69268 m2;
Núcleo 3 (N3) = 125748 m2;
No total, os Núcleos de Exploração somam:
N1 + N2 + N3 = 470970 m2 (47,1 hectares).
Reservas Exploráveis dos Núcleos de Exploração
No interior de cada Núcleo de Exploração foi definido um Sector de Lavra, que representa o
espaço físico onde ocorrerá o desmonte da formação produtiva. O restante espaço pertencente a
cada Núcleo de Exploração é destinado a áreas de trabalhos, de depósitos provisórios de terras
vegetais, de depósitos de materiais estéreis para enchimento parcial e nivelamento da escavação,
e zonas de defesa.
Os sectores de Lavra dos Núcleos de Exploração ocupam as seguintes áreas:
Sector de Lavra do Núcleo de Exploração 1 – 216 641 m2
Sector de Lavra do Núcleo de Exploração 2 – 57 122 m2
Sector de Lavra do Núcleo de Exploração 3 – 110 441 m2
Total – 384 204 m2 (38,42 hectares)
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Foto 1 – Aspecto da área intervencionada pertencente ao núcleo 1 de exploração. Este núcleo
corresponde a uma extensão da área de lavra da pedreira do “Aguilhão” da ALCOAREIA, LDA.

Foto 2 – Aspecto do núcleo 2 de exploração.
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O cálculo das reservas exploráveis de formação produtiva teve em consideração os seguintes
parâmetros:
◙ O espaço ocupado pelos Sectores de Lavra definidos no interior das Núcleos de Exploração:
38,42 hectares;
◙ A possança da unidade produtiva no interior da área do projecto: cerca de 36-54 metros;
◙ O relevo, caracterizado por flancos de encosta;
◙ O peso específico da formação produtiva in situ: 1.7 ton/m3.
◙ O rendimento médio em caulino da formação produtiva: 15%;
Tendo por base os critérios apresentados no parágrafo anterior, foram calculadas as reservas que
se mostram no Quadro 3.5 e que relativamente ao caulino lavado ascendem a cerca de 1,52
Mton.
Salienta-se que o processo de beneficiação e obtenção industrial do caulino lavado (fracção < 63
μm) resulta na obtenção de um co-produto (fracção compreendida entre os 63 μm e os 16 mm)
que forma um agregado mineral destinado à aplicação nos sectores da construção civil e obras
públicas ⎯ areias siliciosas lavadas e britas classificadas ⎯ estimando-se, com base num
rendimento de lavagem na ordem dos 85 % do material > 63 μm, a obtenção de aproximadamente
8.60 Mton em areias silicosas e britas industriais comercializáveis nos vários segmentos da
construção civil, tais como betão pronto, artefactos de cimento, argamassas, pré-esforço e préesforçados.
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Quadro 3.5 – Cálculo de reservas.

Núcleo de Exploração
PARÂMETRO

TOTAL
N1

N2

N3

Área Bruta (m2)

275954

69268

125748

470970

Sectores de lavra (m2)

216641

57122

110441

384204

Altura Máxima da Escavação (m)

54

36

42

Volume Bruto da Escavação (m3)

4130481

548019

1270015

Peso Específico da Formação Produtiva
3
in situ (ton/m )

1.7

1.7

1.7

Reservas de Formação Produtiva (ton)

7021818

931632

2159026

10112476

Vida Útil para 350 000 ton/ano de
Produção (anos)

20

3

6

29

Rendimento em Caulino Lavado
(fracção < 63 μm)

0.15

0.15

0.15

Reservas em Caulino (ton)

1053273

139745

323854

5948515

1516871

3.3.5 – Vida Útil da Concessão
Tendo por base a comercialização anual de caulino lavado destinado aos vários segmentos da
cerâmica do “barro branco” (pavimento, revestimento, mono- e bi-cozedura, grés porcelânico,
etc.), estima-se que a produção deste recurso ascenda a cerca de 52 500 toneladas/ano, a que
corresponde uma produção anual de formação produtiva na ordem das 350 000 toneladas. Nesse
sentido, a vida útil da concessão estima-se em cerca de 29 anos, ressalvando-se que este
horizonte temporal poderá ser alargado ou contraído consoante as solicitações e demandas
inerentes à evolução das economias de mercado.
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Considerando-se que o núcleo de exploração N1 constitui área intervencionada (pedreira do
“Aguilhão”) enquanto que os núcleos N2 e N3 correspondem a áreas sem qualquer intervenção
por actividade extractiva de recursos geológicos, o desmonte nos mesmos irá desenvolver-se em
sequência: N1

N2

N3.

3.4 – Processamento do Recurso Geológico
As unidades arenosas que constituem a formação produtiva são expedidas dos sectores de lavra
sob a forma “tal qual” para um estabelecimento industrial de britagem, lavagem, classificação e
filtro-prensagem de cascalhos, areias e argilas anexo (ver layout no anexo ao presente capítulo).
O processo de beneficiação do jazigo mineral inclui a granoclassificação por via húmida dos
arenitos e conglomerados argilosos, a britagem das fracções seixo e calhau, a lavagem e
crivagem dos arenitos e lutitos, e a filtro-prensagem da fracção argilosa. O diagrama de
beneficiação mostra-se na Figura 3.2.
O processo de classificação granulométrica inicia-se com a alimentação da torva (por pá
carregadora) que rejeita a fracção > 250 mm. O material passado entra no tambor lavador
desagregando-se por acção do movimento rotativo e da circulação da água. A fracção < 12 mm é
expedida para o crivo vibrante que separa o material arenoso nas classes < 5, 5 - 8 e 8 - 12 mm;
as duas últimas constituem produtos finais (areia e areão) e são stockadas separadamente por
meio de tela transportadora.
A fracção < 5 mm é conduzida à nora rotativa. A classe argila-silte (< 1 mm) é separada da classe
silte-areia (1-5 mm) através de um sistema de ralos em movimento circular, e de seguida a
primeira é bombada para um grupo hidro ciclone enquanto que a segunda é conduzida a um
escorredor.
O grupo hidro ciclone separa as partículas argilosas (fracção < 63 μm) dos grãos de silte (fracção
63-100 μm); a granotriagem é controlada pelo caudal da água. De seguida, a fracção 63-100 μm
junta-se no escorredor à que fora rejeitada pela nora rotativa (1-5 mm), sendo o conjunto retirado
do processo como areia fina.
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CONCESSÃO MINEIRA "MAIORGA-CÓS”
Núcleos de Exploração
TRANSPORTE DO MATERIAL
GRESO-CONGLOMERÁTICO

Anexo Mineiro Projectado
(Unidades do Processo de Beneficiação)

Pré-Stock

Unidade de Britagem

Unidade de Lavagem e Classificação
> 250 mm

Pré-Stock
Brita Nº1 (<5 mm)
Brita Nº2 (5-12 mm)
Brita Nº3 (12-16 mm)

< 250 mm
Moinho
cónico

Crivo
Vibrante

Moinho
primário
12-250 mm
Torva
Tampão

> 16 mm

Tambor
Lavador

< 12 mm

bypass
Nora

< 5 mm

Crivo
Vibrante

Unidade de Filtro-Prensagem
< 1mm
Cuba
Lamas

<63m

Hidro
Ciclone

1-5 mm
63m-1 mm

Escorredor

Clarificação
c/ Floculação

Tanque
de Lamas

Tremonha
Doseadora

Cuba
Águas
Limpas

Reintrodução de Água no Processo

Filtro
Prensa

Caulino
Prensado

Figura 3.2 - Fluxograma do processo produtivo.

Brita Lavada (8-12 mm)
Areão (5-8 mm)
Areia (63m-5 mm)

Torva

As lamas contendo a fracção argilosa são conduzidas ao clarificador por acção de bombagem
para serem sedimentadas e posteriormente prensadas; a sedimentação faz-se por adição de
floculante. A prensagem inicia-se com o enchimento dos filtros prensa e prossegue através de
patamares de pressão. Após a prensagem, procede-se à abertura automática dos filtros e
descolagem das placas de caulino, que caem no doseador. O caulino em placa segue então para
a extrusora na qual se processa a sua desagregação. O processo de filtro-prensagem termina
com a stockagem do caulino desagregado. As membranas existentes no interior dos filtros prensa
permitem a retenção da fase sólida e libertação da fase líquida, que é canalizada para a cuba de
águas limpas sendo posteriormente reintroduzida nas várias fases processo produtivo.
Os materiais rejeitados na torva (> 250 mm) e os provenientes do tambor lavador (12-250 mm)
constituem o pré-stock da unidade de britagem. O seixo e o calhau são transportados por tela
para o moinho primário no interior do qual sofrem uma primeira acção de quebra. De seguida, este
material alimenta uma torva tampão que efectua o bypass para o moinho cónico (granulometrias
maiores) e para o crivo vibrante (granulometrias menores). No moinho cónico procede-se à
redução de calibre e no crivo vibrante o material é classificado em vários tipos de britas
comerciais.
3.5 – Características da Exploração e Método de Desmonte
O jazigo que se pretende explorar apresenta o seguinte enquadramento: - o maciço a desmontar é
constituído por unidades arenosas facilmente desagregáveis; - o nível freático está abaixo das
profundidades máximas admitidas para as escavações; - a exploração desenvolve-se em flanco
de encosta no sentido das cotas mais baixas para as cotas mais altas.
O desmonte das unidades arenosas será efectuado a céu aberto de cima para baixo pelo método
de ripagem, sendo em regra usada escavadora hidráulica nas tarefas de remoção e
carregamento. Serão também usadas nas acções de carregamento e transporte, a pá carregadora
de balde frontal sob lagartas e o dumper de carga articulado.
3.6 – Zonas de Defesa
O Plano de Lavra foi orientado no respeito e cumprimento das zonas de defesa, nomeadamente
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em relação à bordadura do céu aberto e relativamente prédios vizinhos, a caminhos e pistas de
circulação nos limites da concessão.
3.7 – Processo Produtivo

3.7.1 – Desmonte
O desenvolvimento das tarefas inerentes ao processo extractivo das unidades produtivas segue
um modelo de sequencial que de um modo geral é definido pelas seguintes fases:
◙ Desflorestação e desmatação − estas tarefas visam a retirada sistemática e progressiva em
talhões de lavra do coberto arbustivo e arbóreo (neste caso constituído quase exclusivamente por
plantações de pinheiros e eucaliptos), de modo a que os mesmos se encontrem livres de
quaisquer raízes, troncos ou restos arbóreos aquando das acções posteriores de decapagem e
armazenamento da terra vegetal;
◙ Decapagem e Armazenamento da Terra Vegetal − consiste na remoção do horizonte de terra
arável e posterior armazenamento gradual (em paralelo com o avanço da lavra) no bordo superior
do perímetro da escavação, ou em local de fácil acesso que não prejudique a normal circulação
de veículos (área temporária de armazenamento). Nestas acções serão tomadas medidas que
permitam evitar a erosão e contaminação da terra vegetal de boa qualidade que será
integralmente usada na recuperação paisagística da escavação;
◙ Desmonte das Unidades Produtivas − O desmonte da formação produtiva ocorre entre as cotas
de base de 78.6 m (N1), 85 m (N2) e 80 m (N3), e as cotas do patamar de topo de 132.6 m (N1),
121 m (N2) e 122 m (N3). O seu desenvolvimento faz-se por recurso a patamares de escavação
de 10 ou 5 m de largura, conforme se trate de degraus de avanço ou finais, e 6 metros de altura.
Entre os patamares de escavação desenvolvem-se vertentes com configuração 9:6 metros,
correspondendo a taludes com inclinação próxima dos 30º.
Durante o desmonte da formação produtiva em cada sector de exploração, serão tomadas
medidas que promovam a selectividade dos níveis produtivos e a homogeneidade do material
extraído, e limitem a contaminação por níveis mais argilosos e/ou ferruginosos;
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◙ Transporte e Expedição − a remoção do material das frentes de desmonte para os locais de
armazenamento (terra vegetal) e para as áreas de stockagem temporária é feita por dumper
articulado 6x6.
A expedição do material extraído (unidades produtivas) é feita para o estabelecimento industrial
anexo, sendo realizada pelo dumper. O seu carregamento é feito pelas máquinas que actuam nas
tarefas de desmonte.
Dimensionamento do Céu Aberto
O dimensionamento dos degraus (de desenvolvimento e finais) teve em consideração factores
que se prendem com a segurança do céu aberto, o aproveitamento do jazigo mineral e a
protecção do meio ambiente circundante. Em consonância, foram definidos degraus direitos (com
inclinação de cerca de 30º) para o período de desenvolvimento (degraus de avanço) e para a
configuração final da escavação (degraus definitivos):
A altura média dos degraus é de 6 metros, valor que permite alcançar um quociente óptimo entre
a eficácia do equipamento móvel de desmonte (escavadora giratória de braço extensível) e a
rentabilidade económica da exploração. A largura da base dos degraus (10 metros) visa a
circulação em segurança das máquinas de desmonte e transporte.
Na configuração final da corta, a dimensão dos degraus é 6 x 5 (altura x largura) metros. A opção
por este tipo de bancada teve em consideração a economia global da exploração e os futuros
trabalhos de recuperação paisagística.
Entre os patamares de escavação desenvolvem-se vertentes com configuração 9:6 metros,
correspondendo a taludes com inclinação próxima dos 30º.
A escavação nos Núcleos de Exploração é definida por uma corta (céu aberto) que possui
diferenças máximas de cota desde a base até à superfície topográfica original de cerca de 54
(N1), 36 (N2) ou 42 (N3) metros. Os pisos de desmonte são 9 (N1), 6 (N2) ou 7 (N3), e as bases
das escavações posicionam-se às cotas de 78.6 m (N1), 85 m (N2) e 80 m (N3).
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A situação da lavra no final da vida útil da concessão mostra-se nas Plantas 2A a 2C anexas ao
presente capítulo.

3.7.2 – Equipamentos Produtivos Móveis e Especificações Técnicas
O equipamento mecânico aplicado nas acções do desmonte e transporte do material explorado é
descrito Quadro 3.6 e totaliza uma potência de 610 CV.
Quadro 3.6 − Descrição dos equipamentos mecânicos usados nas várias actividades do plano de
desmonte a efectivar na concessão “MAIORGA-CÓS”.

Equipamento
Escavadora

hidráulica

rotativa sobre lagartas
Pá carregadora
Dumper

de

carga

articulado 6×6

Potência

Marca e Modelo

Quantidade

CAT 325 LN

1

180

CAT 950 G

1

180

VOLVO A25

1

250

(Cv)

Função
Limpeza/Remoção/
Desmonte
Carregamento
Transporte /
Stockagem

O combustível é fornecido às máquinas diariamente pela mesma viatura que desloca os
trabalhadores aos locais de exploração.

3.7.3 – Meios Humanos e Regime de Laboração
O quadro de pessoal afecto à concessão de exploração “MAIORGA-CÓS” totaliza 4 funcionários,
entre dirigentes, técnicos e manobradores de máquinas.
A actividade laboral desenvolve-se ao longo dos 12 meses do ano, durante os dias úteis da
semana, num turno diário cujo horário decorre das 8.00 até às 17.00 h, com intervalo para almoço
das 12.00 às 13,00 h.
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3.7.4 − Sinalização
A sinalização tem por objectivo anunciar a aproximação da área de exploração, local onde
normalmente se procede a trabalhos de escavação, movimentação de máquinas, etc.
Nas Plantas Nº 4 anexas ao Plano de Lavra mostra-se o tipo de sinalização a implementar, bem
como os locais onde a mesma será colocada.
3.7.5 − Segurança e Saúde
A implementação e organização dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
(SHST) na concessão “MAIORGA-CÓS”, visam a prevenção de acidentes de trabalho que
possam ocorrer durante o desenvolvimento dos trabalhos de exploração do recurso mineral, de
acordo com as directivas comunitárias aplicadas às indústrias extractivas por perfuração a céu
aberto ou subterrâneas, em particular as Directivas da Comunidade Económica Europeia Nº 92/91
de 3/11 e Nº 92/104 de 3/12, e os diplomas estabelecidos nos Dec. Lei 324/95 de 22/11, Dec. Lei
162/90 de 22/5 e Dec. Lei 441/91 de 14/11.
A ALCOAREIA, LDA irá diligenciar no sentido da elaboração do Manual de Segurança para a
concessão “MAIORGA-CÓS”, por parte de empresa acreditada para efeito da prestação de
Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) nos termos da legislação vigente.
Este Manual de Segurança tem por objectivos dar a conhecer o funcionamento e os
procedimentos de carácter geral a serem aplicados e os de carácter específico que se destinam a
definir as regras e metodologias de trabalho referentes às tarefas de risco desenvolvidas na
concessão.

3.7.6 – Anexos da Concessão
O processo produtivo, que consta de britagem, lavagem, crivagem, e filtro-prensagem dos
materiais arenosos e conglomeráticos de matriz caulinítica do Complexo de Cós-Juncal,
desenvolve-se num estabelecimento industrial devidamente licenciado para o efeito, interno à
concessão, e do qual a ALCOAREIA, LDA é proprietária. Fazem parte deste estabelecimento as
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instalações auxiliares de apoio e a instalação industrial que é composta pelas seguintes unidades:
(1) Unidade de britagem;
(2) Unidade de lavagem e classificação de areia;
(3) Unidade de prensagem de caulino.
O referido estabelecimento industrial localiza-se no limite Sul do Núcleo de Exploração 1, estando
o layout do mesmo esquematizado em planta do anexo ao presente capítulo.
3.7.7 − Ventilação, Iluminação e Esgoto
A exploração terá lavra a céu aberto pelo que não existirá a necessidade de recorrer a qualquer
tipo de equipamento de ventilação artificial.
Pela razão apontada no parágrafo anterior, e por não estar prevista actividade por turnos, não
existe necessidade de aplicar na exploração qualquer tipo de equipamento de iluminação artificial.
Não está previsto o uso de qualquer sistema de esgoto, já que: - a exploração faz-se em flanco de
encosta; - o nível freático encontra-se abaixo do fundo da escavação; - o desmonte prossegue
sempre pela via seca.
Deste modo, a drenagem das águas pluviais far-se-á naturalmente, pelas linhas de água
existentes, eventualmente reconduzidas, sem que nunca se ponha em causa a estabilidade nas
frentes de desmonte.
3.8 – Protecção Ambiental e Recuperação Paisagística

3.8.1 – Gestão de Resíduos
Uma das problemáticas associadas à indústria extractiva resulta dos impactes negativos gerados
pelos resíduos emergentes da própria actividade, que importa armazenar, tratar, valorizar e
eliminar.
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Os resíduos industriais produzidos pela actividade extractiva desenvolvida na área do projecto de
exploração são os que correspondem às designações e códigos constantes da Listagem Europeia
de Resíduos (LER), que se descrevem nos parágrafos seguintes:
◙ Resíduos Sólidos Urbanos − Designação: mistura de resíduos urbanos e equiparados; - Origem:
instalações sanitárias e refeitório; Caracterização: papel, plástico, resíduos orgânicos, entre
outros; Acondicionamento/armazenamento: em recipiente selectivo, para papel, embalagens e
vidro, a fim da sua disposição no contentor dos Serviços Municipalizados de Alcobaça.
◙ Óleos Usados − Designação: óleos minerais não clorados de motores, transmissões e
lubrificação; Código: 13 02 05; Origem: lubrificação de motores, engrenagens, transmissões dos
equipamentos móveis; Caracterização: mistura de óleos minerais de sabão de lítio e aditivos
específicos

patenteados

e

compostos

de

polioxiakileno

glicol

e

de

pantaerithritol;

Acondicionamento/armazenamento: em bidões estanques, com uma capacidade de cerca de 200
litros, segundo uma taxa de enchimento que não deve exceder os 98%; identificação segundo a
sua tipologia, em parque de resíduos e ou recipientes fechados.
◙ Pneus Usados − Designação: pneus usados; Código: 16 01 03; Origem: provenientes das pás
carregadoras e dumpers de carga; Caracterização: carcaças de telas e pneus fora de uso;
Acondicionamento/armazenamento: em local apropriado nas instalações da entidade responsável
pela sua recolha e transporte, segundo as suas dimensões e o estado de degradação.
◙ Baterias − Designação: Pilhas e acumuladores; Código: 16 01 17; Origem: equipamentos
móveis (escavadora hidráulica, pá carregadora e dumper); Caracterização: baterias ácidas de
chumbo; Acondicionamento/armazenamento: embalagens de madeira, PVC ou metálicas.
◙ Sucatas − Designação: Resíduos de metais, ferro e ácido; Código: 17 04 05; Origem: peças de
desgaste

dos

equipamentos

móveis;

Caracterização:

ferro

e

aço

fora

de

uso;

Acondicionamento/armazenamento: segundo o seu estado de conservação e desgaste, para
acções de revisão/enchimentos, com o objectivo da sua reintegração ou reutilização por parte de
empresas da especialidade.
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◙ Filtros de Óleo − Designação: Filtros de Óleo; Código: 16 01 17; Origem: filtros provenientes dos
motores diesel dos equipamentos móveis; Caracterização: filtros com contaminados por óleos;
Acondicionamento/armazenamento: em bidões de aço estanques de aço, fechados com tampa
hermética.
A eliminação e gestão adequada destes resíduos será realizada através da celebração de
contratos de manutenção dos equipamentos e subsequente recolha dos resíduos produzidos com
empresas especializadas de manutenção, reparação do equipamentos e reciclagem e valorização
de óleos usados. Estas empresas efectuam a recepção dos resíduos, transporte e seu
armazenamento e/ou acondicionamento,

para posterior reutilização e/ou reciclagem e

encaminhamento final dos mesmos.
Todas as operações inerentes ao processo de gestão dos resíduos industriais serão da
responsabilidade daquelas empresas, conforme o disposto no Dec. Lei 178/2006 de 5 de
Setembro.
Os meios mecânicos usados na exploração serão alvo de manutenção periódica. Será dada
especial atenção ao funcionamento dos catalizadores que equipam as máquinas, os quais têm
como objectivo minorar a emissão de fumos e gases poluidores.
A emissão de poeiras durante as operações de extracção e transporte será minimizada pela
aspersão de água nas frentes de desmonte e nas pistas de rodagem, sempre que o nível de
empoeiramento assim o justifique.
A cobertura de solo e sub-solo removida, transportada e resguardada não será contaminada por
qualquer tipo de efluente líquido, resíduo sólido, sucata ou escombreira que impossibilite a sua
reutilização durante a recuperação paisagística.
A utilização do equipamento de protecção individual, a aplicação dos silenciadores e catalizadores
nas máquinas, e a aspersão de água nas pistas de rodagem e frentes de desmonte, são medidas
que reduzirão de forma efectiva o risco de acidentes de trabalho, o ruído, a emissão de gases e o
empoeiramento, minimizando os efeitos destes sobre a saúde dos trabalhadores e transeuntes.
________________________________________________________________________________________________
Concessão de Exploração de Caulino “MAIORGA-CÓS” – Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria
34

3.8.2 – Medidas de Recuperação Paisagística
O modelo de recuperação paisagística a implementar assenta nos parâmetros do Plano de Lavra
apresentado, bem como num conjunto de características geomorfológicas e outras que permitem
definir a capacidade do terreno para aceitar um determinado uso após ter sido intervencionado
pela actividade extractiva de recursos geológicos (uso potencial).
No caso em concreto, o modelo de recuperação paisagística a implementar consiste na
Reconversão da Área Intervencionada para Uso Florestal, ou seja, no retorno ao uso actual do
solo.
Atendendo ao substrato arbóreo da envolvente e às características climáticas, a espécie
seleccionada para o povoamento florestal é o Pinus pinaster (pinheiro bravo).
Anteriormente à implementação dos modelos de silvicultura de pinheiro bravo nos núcleos de
exploração, proceder-se-á a uma modelação topográfica extensiva dos mesmos de modo a
convertê-los em vertentes integradas no relevo envolvente.
Nas Plantas 3A a 3C ilustram-se as medidas de recuperação a implementar.
O modelo de recuperação paisagística a implementar nos núcleos de exploração compreende as
seguintes fases:
◙ 1ª Fase – Reflecte as medidas de recuperação paisagística e ambiental a implementar no
imediato;
◙ 2ª Fase – Reflecte as tarefas a implementar em concomitância com o desenvolvimento da lavra
e no final da mesma.
Primeira Fase
As medidas de recuperação paisagística a implementar na 1ª Fase, consistem basicamente em
acções de dissimulação das áreas de exploração em todo o seu perímetro, no imediato.
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As medidas concretas descrevem-se nos parágrafos seguintes:
◙ Implementação do Talude de Estéreis e Terras Vegetais – esta acção consiste na criação de
uma pequena elevação “triangular”, que funcione como barreira física de protecção ao bordo
superior da corta do céu aberto. O talude deverá ser colocado a uma distância mínima de 2
metros do referido bordo, em todo o seu perímetro do sector intervencionado: 976 m (N1), 1180 m
(N2) e 1468 m (N3).
As dimensões médias do talude de protecção são: 2 largura × 1.0 m de altura, pelo que na sua
construção serão utilizados cerca de 976 m3 (N1), 1180 m3 (N2) e 1468 m3 (N3) de terras vegetais
e material estéril.
Como medidas de minimização dos impactes provocados pela circulação de máquinas e camions,
situações geradoras de poeiras na área de trabalhos, destaca-se a implementação das seguintes
medidas:
◙ limpeza e compactação dos caminhos de acesso às zonas de trabalhos e pistas de circulação
de máquinas, com vista à diminuição dos níveis de empoeiramento locais, bem como do
arrastamento de lamas largadas pelos rodados dos veículos que saem da concessão, durante os
períodos de pluviosidade acentuada;
◙ circulação a velocidade moderada por parte dos caminos que efectuam o ciclo de expedição
para a unidade industrial, em particular nos períodos estival e/ou de vento forte;
◙ rega das pistas de circulação no céu aberto, por intermédio de cisterna, e restrição da
velocidade de circulação das máquinas, acções que permitem uma diminuição significativa do
empoeiramento gerado na área de trabalhos.
Segunda Fase
Na 2ª Fase, as acções de recuperação paisagística da escavação, são implementas em
concomitância com o desenvolvimento da lavra, ou seja, durante a vida útil da exploração e no
final da mesma.
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Não sendo dissociável das medidas de recuperação a aplicar em fase com o desenvolvimento do
céu aberto, o modelo de recuperação paisagística final para a área intervencionada será
implementado em articulação com os procedimentos de lavra.
No final vida útil da concessão, vamo-nos deparar com cortas de lavra representadas
materialmente por três zonas escavadas com geometrias de polígonos-irregulares (céus abertos)
O modelo de recuperação paisagística a implementar no final da vida útil, após o terminus da
actividade extractiva, visa a restituição da área correspondente à base da escavação e pisos finais
para uso florestal.
A recuperação paisagística da área correspondente à base da escavação e aos pisos contempla
as seguintes tarefas:
◙ Modelação Topográfica dos Patamares Finais da Escavação – esta acção consistirá na
reconversão dos céus abertos em vertentes integradas no relevo envolvente, conseguida através
de remobilizações extensivas internas aos núcleos de exploração. No total, serão alvo de
remobilização cerca de 162555 m3 (N1), 23858 m3 (N2), 51041 m3 (N3).
◙ Colocação do Horizonte de Terras Vegetais – esta tarefa consiste na colocação de um horizonte
de terras vegetais considerado razoável (entre 0.2 a 0.4 m) sobre as vertentes modeladas
sucedida de nivelamento e regularização através técnicas executadas por alfaias agrícolas (ex.
escarficador e fresa). No total serão utilizados cerca de 64992 m3 (N1), 17137 m3 (N2) e 33132 m3
(N3) de terras vegetais
◙ Repovoamento Arbóreo – a plantação arbórea obedece a modelos de silvicultura utilizando
espécies pertencentes à vegetação climácica local (Pinus pinaster). No total serão plantados
cerca de 3523 (N1), 1034 (N2) e 1884 (N3) pinheiros compasso de 8×8 m, visando a integração
florística da área de intervenção dos núcleos de exploração bem como a sua revitalização natural
e cénica.
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Orçamentos
O orçamento do plano de recuperação paisagística a implementar é apresentado considerando os
preços de mercado praticados no presente, visto que consideramos inadequado prever cenários
económicos relativos a períodos demasiado longos, os quais carecerem obrigatoriamente de ser
revistos à data da sua execução.
Os preços unitários que constam nos Quadros 3.7a e 3.7b correspondem a preços correntes de
mercado e incluem o custo de todos os trabalhos inerentes à execução das tarefas de
recuperação, em cada uma das fases da empreitada.
Quadro 3.7a − Orçamento da recuperação paisagística na 1ª Fase.

1ª FASE – Medidas a Implementar no Imediato

Designação dos Trabalhos

Implementação do Talude de Estéril e Terras
Vegetais: remobilização das terras vegetais e
dos estéreis; seu transporte, distribuição e
homogeneização; nivelamento da estrutura
triangular.
Total

Unidade

m

3

Quantidade

Preço
Unitário (€)

Custo(€)

3624

1.2

4349

4349

As acções preconizadas para implementação da 1ª fase de recuperação paisagística, totalizam o
montante de 4349 €.
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Quadro 3.7b − Orçamento da recuperação paisagística na 2ª Fase.

2ª FASE – Recuperação Paisagista a Implementar em Concomitância Com Lavra

Designação dos Trabalhos

Modelação topográfica extensiva da Base e dos
Patamares Finais da Escavação: remobilização
das terras vegetais e dos estéreis, transporte,
sua distribuição, homogeneização e nivelamento
topográfico

Unidade

Quantidade

Preço
Unitário (€)

Custo(€)

m3

237454

0.25

59364

3

115261

0.15

17289

6441

0.8

5153

Colocação do substrato de terras vegetais (0,20
a 0,40 m): sobre a base modelada do céu
aberto.

Espalhamento,

nivelamento

m

e

regularização da superfície.
Repovoamento Arbóreo: em fase com o avanço
da lavra, após se efectuarem as acções de
colocação do substrato de terra vegetais, seguese a plantação de pinheiros bravos, após a
abertura

de

covas,

colocação

de

un

tutores,

fertilização, preparação da estação e marcação
do compasso.
Total

81806

As acções preconizadas para implementação da 2ª fase de recuperação paisagística, totalizam o
montante de 81806 €.
O somatório do custo estimado para a implementação das tarefas preconizadas nas duas fases
de recuperação paisagística ascende a 86155 €, o que corresponde a um investimento anual de
cerca de 2971 euros em recuperação paisagística.
3.9 – Cronograma de Trabalhos
No Quadro 3.8 apresenta-se um cronograma de trabalhos para a actividade na concessão
“MAIORGA-CÓS”.
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Trabalhos de
recuperação
paisagística da
escavação

Trabalhos de
exploração (lavra)

Tarefas

Reflorestação arbórea (com pinheiro
bravo) da superfície modelada do céu
aberto
Tarefas de manutenção da plantação,
a que se associam as acções de
retanchas definidas no modelo de
silvicultura

Colocação do substrato de terras
vegetais (0,20 a 0,40 m) sobre a
superfície modelada do céu aberto

Modelação topográfica da escavação

Desmonte do maciço areno-argiloso e
conglomerático no núcleo de
exploração
Implementação do talude de
protecção ao perímetro do bordo
superior do céu aberto

Operações e medidas a implementar
1ª fase
1-3 (anos)

NÚCLEO 1
2ª fase
4-25 (anos)
1ª fase
26 (anos)

Quadro 3.8 - Cronograma de trabalhos.

NÚCLEO 2
2ª fase
27-28 (anos)

1ª fase
29-30 (anos)

NÚCLEO 3
2ª fase
31-34 (anos)

ANEXO AO CAPÍTULO 3
PLANTAS DO PROJECTO

LAYOUT DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL E RESPECTIVO
ARQUIVO FOTOGRÁFICO
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8
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33
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35
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O

SS

30

AC
E

36

17 PRÉ-STOCK DE SEIXO

2 CRIVO DEVASTADOR

30 TANQUE DE RESERVA DE
ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA

29 TELA DE RETORNO

- LINHA DE ÁGUA

- MARCO

- POSTE DE TELEFONE

- POSTE DE ELÉCTRICIDADE

- LINHA DE MÉDIA TENSÃO

- VEDAÇÃO

Data: SETEMBRO 2008

Refª

Freguesia - MAIORGA

S/e

Concelho - ALCOBAÇA

Mapa - LAYOUT DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

Relatório - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Projecto - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE CAULIMNO “MAIORGA-CÓS”

36 BALANÇA

35 FILTROS PRENSA

34 BOMBAS DE ENCHIMENTO

33 TANQUES DE CAULINO EM
HOMOGENIZAÇÃO

32 PAVILHAO DE ARMAZENAMENTO
DE BARRO

31 UNIDADE DE FILTROS PRENSA
E INSTALAÇÕES SOCIAIS

UNIDADE DE FILTOS DE PRENSA

15 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

14 EDIFÍCIO DE COMANDOS
ELÉCTRICOS / ARRECADAÇÃO

28 TELA DE PÓ DE SEIXO

13 TANQUES DE ÁGUAS LIMPAS

25 CRIVO CLASSIFICADOR

10 UNIDADE DE FLOCOLANTE

27 TELA DE BRITA Nº.2

24 TELA DE ALIMENTAÇÃO

9 TELA DE AREÃO

12 TANQUES DE ÁGUAS LIMPAS

23 MOINHO

8 TELA MOVÉL DE AREIA LAVADA

26 TELA DE BRITA Nº. 1

22 TELA DE ALIMENTAÇÃO

7 CRIVO ESCORREDOR

11 CLARIFICADOR DE ÁGUAS

21 TORVA DE ALIMENTAÇÃO

20 TELA DE ALIMENTAÇÃO

5 CRIVO CLASSIFICADOR
6 BOMBA DE HIDROCICLONES

19 MOINHO DE MAXILAS

4 TROMEL

18 TELA DE ALIMENTAÇÃO

16 TELA DE SEIXO

1 TORVA DE ALIMENTAÇÃO

3 TELA DE ALIMENTAÇÃO

UNIDADE DE BRITAGEM

UNIDADE DE LAVAGEM

Foto 1 – Placa identificadora da pedreira do “Aguilhão” a que no presente está afecto o estabelecimento industrial que
processará a formação produtiva da concessão “MAIORGA-CÓS”.

Foto 2 – Placa identificadora do contrato de prospecção e pesquisa na sequência do qual se requereram os direitos de
exploração na concessão “MAIORGA-CÓS”.
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Foto 3 – Unidades de britagem e lavagem com visualização do stock de brita.

Foto 4 – Stocks de areia.
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Foto 5 – Armazém de caulino com visualização dos filtros-prensa.

Foto 6 – Armazém de argilas vermelhas com visualização do posto de abastecimento de combustível.
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Foto 7 – Operação de carregamento de areia.

Foto 8 – Báscula em operação de lavagem, com visualização ao fundo da entrada para as instalações sociais.
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4 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
4.1 – Considerações Gerais
A caracterização da situação de referência tem por objectivo qualificar os principais descritores
biofísicos e socio-económicos da área em estudo, de forma a averiguar o estado actual do
ambiente na área onde se insere o projecto de exploração denominado concessão “MAIORGACÓS”, bem como na sua envolvente mais próxima.
O limite geográfico da área em estudo foi definido de acordo com as características dos
descritores biofísicos e socio-económicos em análise, cobrindo os temas da topografia, clima,
geologia, solos e ocupação do solo (incluindo o enquadramento relativamente às áreas
regulamentares, áreas protegidas e sítios classificados), ecologia, paisagem, recursos hídricos,
infra-estruturas viárias, demografia e actividades económicas, património arqueológico e
arquitectónico. Consoante o descritor em estudo, consideraram-se adequadas as áreas de análise
que passam a enunciar-se:
◙

Unidades Homogéneas de Carácter Regional – Neste tipo de domínio geográfico, incluem-se,

por exemplo, a geologia, a paisagem, as unidades pedológicas da cartografia de solos à escala
1/1000000, publicadas no Atlas do Ambiente, as unidades hidrogeológicas da Orla Ocidental de
Portugal Continental, publicadas no livro Sistemas Aquíferos de Portugal, de Costa Almeida et al.
(2000), ou a cartografia de áreas protegidas e sítios classificados publicada pelo Instituto de
Conservação da Natureza e Biodiversidade;
◙

Unidades Administrativas (Distrito, Concelho, Freguesia) – Este tipo de domínio geográfico é o

mais adequado à caracterização da rede viária regional e local, dos parâmetros socio-económicos
(actividades económicas, demografia, educação, cultura, etc.) e do património arqueológico e
arquitectónico. A especificidade e o domínio ambiental abrangente destes descritores leva à
integração da área em estudo a uma escala regional, nomeadamente ao nível do concelho de
Alcobaça e ao nível das freguesias de Maiorga, Cós e Aljubarrota, focalizando-se sempre que
possível ao nível dos domínios geográficos anteriormente definidos.
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◙

Bacia Hidrográfica – Este domínio geográfico foi considerado adequado à caracterização dos

descritores biofísicos topografia e recursos hídricos (hidrografia e hidrologia de superfície). Com
efeito, a área do projecto insere-se na bacia hidrográfica do rio de Cós, sendo esta que serviu de
base à caracterização dos descritores biofísicos acima referidos;
◙

Receptores Sensíveis – Neste domínio houve a preocupação de considerar uma envolvente

alargada da concessão abrangendo as povoações mais próximas, de forma a averiguar junto das
populações os efeitos do empoeiramento e do ruído gerados pela actividade nos núcleos de
exploração;
◙

Concessão e Núcleos de Exploração – Neste domínio procurou centrar-se a área em estudo

até aos limites definidos pela área total da concessão (279.46 hectares), pormenorizando-se a
análise na área dos três núcleos de exploração (47,1 hectares no total), sobretudo nos descritores
que irão sofrer maior afectação com o desenvolvimento da exploração, como é o caso da
topografia, ocupação do solo, flora e vegetação.
Para alguns dos descritores, como por exemplo a geologia, dada a sua importância no contexto
de uma exploração de recursos geológicos, a abordagem cobre mais do que um domínio
geográfico, nomeadamente os domínios unidades homogéneas de carácter regional, área
envolvente à concessão e área de exploração.
No Quadro 4.1 assinalam-se os domínios geográficos que serviram de base à caracterização de
cada um dos descritores analisados no presente Estudo de Impacte Ambiental.

4.1.1 – Fontes de Informação
A caracterização da situação ambiental de referência apoiou-se fundamentalmente nas seguintes
fontes de informação:
◙

Pesquisa e recolha de elementos bibliográficos de âmbito local e regional, relativos às

diferentes matérias em análise. Os elementos bibliográficos em causa compreenderam livros,
artigos publicados em reuniões científicas nacionais (p.e. congressos de geologia e seminários em
recursos geológicos, workshops versando aplicações cerâmicas de recursos geológicos, jornadas
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académicas ou municipais versando boas práticas ambientais e paisagísticas), teses académicas
e memórias de projectos de investigação em geologia, ciência do solo, ecologia e modelação
ambiental, prospectos de divulgação relativos a áreas protegidas, cartografia temática diversa e
respectivas memórias descritivas;
Quadro 4.1 − Síntese dos domínios geográficos que serviram de base à caracterização de cada
um dos descritores abordados no presente EIA.

Descritor

Unidades Homogéneas Divisões

Bacia

Receptores

de Carácter Regional

Hidrográfica

Sensíveis

Administrativas

Concessão
Núcleos

e
de

Exploração

Geologia
Geomorfologia
Solos
Uso do Solo
Ordenamento

do

Território
Clima
Recursos Hídricos
Paisagem
Ecologia
Ambiente Acústico
Qualidade do Ar
Rede Viária
Património
Arquitectónico

e

Arqueológico
Sócio-Economia

◙

Documentação interna da ALCOAREIA, LDA sobre estudos elaborados para a área de

inserção do projecto, nomeadamente de cartografia geológica e caracterização químicotecnológica do jazigo mineral, constantes dos Relatórios Semestrais do Contrato de Prospecção e
Pesquisa que precedeu o presente pedido de concessão de exploração;
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◙

Na interpretação de fotografias aéreas à escala 1/25000 e de cartografia temática variada

(geologia, uso do solo, etc.) a diversas escalas, que cobrem a região em estudo;
◙

Nos reconhecimentos e levantamentos de campo efectuados, com maior relevância para os

realizados na área do projecto e na sua envolvente;
◙

Na campanha de medições dos níveis de ruído e empoeiramento incidentes na periferia da

área em estudo (receptores sensíveis localizados nas povoações mais próximas), campanha que
foi efectuada pela PEDAMB, LDA com vista à definição dos planos de monitorização a adoptar;
◙

No Estudo de Impacte Patrimonial realizado especificamente para a área do projecto pela

CRIVARQUE, LDA.
◙

Em informação disponível nas seguintes instituições:

- Câmara Municipal de Alcobaça
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT)
- Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN)
- Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia (DRLVTME)
- Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
- Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB)
- Instituto de Meteorologia (IM)
- Instituto Nacional de Estatística (INE)
- Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR)
- Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH)
- Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG)
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4.2 – Enquadramento Geológico
4.2.1 – Situação Geográfica
A folha 26-B (Alcobaça) abrange parte da faixa litoral que se estende entre a Serra dos
Candeeiros e o mar. Tem por limites: a Norte a carta nº 22-D, de Marinha Grande, a Este a nº 27A, de Porto de Mós, e a Sul a nº 26-D, das Caldas da Rainha. Nela se evidenciam, sob os pontos
de vista geológico e morfológico, as seguintes zonas:
◙ O vale tifónico, que atravessa a carta na direcção SW-NE, orlado em grande extensão por
afloramentos do Malm e cujo fundo se encontra coberto, na sua maior parte, por depósitos
pliocénicos, aluviais e sub aéreos;
◙ Uma faixa ocidental de formações Meso - Cenozóicas que, para Norte da Nazaré, se encontram
cobertas por areias danares, as quais se prolongam pela vizinha folha 22-D;
◙ O anticlinal da Serra dos Candeeiros;
◙ O sinclinal que se estende entre o vale tifónico e a Serra dos Candeeiros e onde se desenvolve
uma vasta de Malm superior;
◙ O sinclinal Alpedriz-Porto Carro, limitado por afloramentos Cretácicos e com o seu centro
ocupado por formações Cenozóicas.

4.2.2 – Estratigrafia
Na presente folha foram assinaladas formações compreendidas entre o Hetangiano e o
Quaternário moderno, distribuídas do topo para a base conforme se ilustra na Figura 4.1 e se
descreve nos parágrafos seguintes.

________________________________________________________________________________________________
Concessão de Exploração de Caulino “MAIORGA-CÓS” – Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria
44

-2000

!

#
V

#
V150

!
.CELA

CELA

Casal da Maceda
!

Cela Velha
!

50

50

50

50

50

Rossio
!

Pedralhos
!

Cumeira
Casal dos Matos
!
!

#
V

!

#
V

A8

-74000

1

Casal da Areia
!

EIRA

Póvoa
!

#
V

ALCOBAÇA

ALCOBAçA

-72000

!
.

æ
CÓS

!
.

!
.

#
V

Lameiras
!
SÃO ROMÃO

Casal da Ortiga
!

-70000

#
V

150

Chiqueda de Cima
!

Chiqueda de Baixo
!

100

-68000

150

IC9

#
V

Chãos
!

!

JUNCAL

-66000

200

200

Boieira
!

0
35

450

400

-64000

FÁBRICA DE CERÂMICA SANTIAGO

Ataija de Cima
!

Ataija de Baixo
!
Casal do Rei

#
V
#
V

Albergaria
!
FÁBRICA DE CERÂMICA CONDESTÁVEL

200

#
V

N8

Cruz da Légua
!

Chão Pardo
!

FÁBRICA CERÂMICA COELHO DA SILVA

!
.

CRUZEIRO

#
V

150

MURTEIRA

#
V

-64000

Casais Garridos
!

æ

Andainho
!

Casal de Alho
!

-66000

Cumeira de Baixo
!

150

Cadoiço
150!

São Vicente
!
.
!
.ALJUBARROTA

æ

150

Quinta Nova
!
Picamilho
!

-68000

MARÇANINAS

#
V

10
0

Alqueidão
!
Castanheira
!

Montes

ALPEDRIZ

Boa Vista de Cima
!
Casal do Meio
!

100

Casal de Baixo
!
!
Casal da Palmeira
!

Casal da Cruz
!

Casal do Pereiro
!

!
.

Ferraria
!

TOJEIRAS

#
V

-70000

Casais de Dom Brás
!

Ribeira de Pereiro
!

#
V
MAIORGA

Fervença
!

!
.

Casalinho
!

#
V

PÓVOA 100

/IC

EM

Vale da
!
.Pereira
Casal de Santa Marta
BÁRRIO 2º
!
! !
Casal da Fonte
!
!Casal dos Caniços
Casal da Malveira VESTIÁRIA
!
VESTIÁRIA
Pinhal Fanheiro
!
.
!

BÁRRIO 1º

#
V!Carrasqueira

!
.

VALADO DOS FRADES

FÁBRICA DE CERÂMICA PEREIRAS

#
V

50

#
V

FANHAISFanhais

-6

-78000
-76000
Coordenadas Hayford-Gauss referidas ao Ponto Central

!

100

0

0

SÃO BARTOLOMEU

#
V

100

AGUIEIRA

#
V

µ

POÇOS

50

-4000

-6000

-72000

100

-74000

10
0

-76000

15
0

#
V

50

15
0

-8000

-10000

-12000

-14000

N242-6

150

N8

15
0

100

20
0

-78000

N1

100

25
0

-5

20
0

N8

0
15

30
0

-2000
-4000
-6000

0
10

-8000

42
-10000

N2
-12000

150

-14000

100

750

1.500

3.000
m

Figura 4.1 - Geologia da área em estudo.
Fonte: Folha nº 26-B da Carta Geológica
de Portugal à escala 1/50 000.
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a – Aluviões
Ocupando o fundo dos principais vales da região, as aluviões modernas desenvolvem-se
principalmente ao longo dos rios Alcoa, do Meio e de Areia, formando uma extensa várzea entre
Póvoa, Maiorga, Valado dos Frades, Cela Velha, Famalicão e Nazaré. A espessura das aluviões
observadas num furo realizado no Paul da Cela, a SW da Casa da Moita, é de cerca de 43 m. A
sucessão neste furo apresenta de cima para baixo: lodo cinzento-escuro, areias grosseiras
seguidas de areias de grão fino com fragmentos de conchas, areias grosseiras com fragmentos de
conchas apresentando no topo um nível de lodo lignitoso e, na base uma camada conglomerática.
Outra mancha de certa importância localiza-se a E da baía de S. Martinho do Porto, constituindo a
planície aluvial de Alfeizerão, em relação com os rios de Amieira, de Alfeizerão e da Tornada. A
espessura do complexo aluvial nesta área atinge cerca de 30 metros. A sucessão observada num
furo, realizado a W da Quinta de S. José, mostrou a presença, de cima para baixo, das seguintes
formações: Lodos cinzentos ou acastanhados com restos de vegetais, areias lodosas, cinzentas acastanhadas, lodos cinzentos, areias finas a grossas, acastanhadas com intercalações de lodo
lignitoso e com um nível conglomerático na base do complexo.
d – Dunas e Areias de Dunas
De norte para sul, há que citar as seguintes formações dunares: a) -Uma larga faixa de dunas e
de areias derivadas ocupando toda a área situada entre a costa a Norte da Nazaré, o limite norte
do mapa, o apeadeiro de Pataias, o vértice geodésico Casal Novo, Nasce Água, o vértice
geodésico Casa da Barca e Pederneira. A sua largura ultrapassa, por vezes, 6 km e a cota mais
alta atingida é da ordem dos 160 m no vértice geodésico Aguieira. b) -Uma estreita faixa ao longo
do mar entre Nazaré, Quinta de São Gião e Salgados. c) -Pequenos retalhos entre S. Martinho do
Porto, Salir do Porto e o limite sul do mapa.
A – Areias de Praia
De norte para sul, as areias de praia formam uma estreita faixa litoral mais ou menos contínua,
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com pequenas interrupções na escarpa entre a ponta de Guilhim e a Nazaré, na ponta de
Mangues, entre a ponta do Facho e São Martinho do Porto, desaparecendo para sul da praia do
mesmo nome.
A' – Formações Detríticas e de Terra Rossa da Serra dos Candeeiros
Trata-se de depósitos constituídos por fragmentos, predominantemente angulosos, de calcário,
misturados com terra rossa e que se acumulam para a base da Serra dos Candeeiros, dando
origem a várias manchas mais ou menos extensas entre Ataíja de Cima e Moleanos. De
espessura variável, essas formações são quer de vertente quer de transporte torrencial.
TERCIÁRIO
Q – Plistocénico
Caracterizado essencialmente por restos de terraços, representados por pequenos depósitos de
areias com calhaus rolados observados ao longo dos principais vales fluviais da região. A sua
extensão reduzida torna difícil a representação na escala do mapa. O único retalho marcado nesta
folha está situado no vale do Rio Alcoa, a Oeste de Chiqueda de Baixo. Foram marcados,
utilizando-se a mesma convenção, depósitos quaternários com idêntico aspecto, situados nas
imediações de Ataíja de Cima e de Ataíja de Baixo, os quais se formaram à custa de depósitos
mais antigos situados a cotas superiores.
Na vertente NW da Serra dos Candeeiros e limitada pelas cotas extremas 250 m e 300 m, surge
um cordão de brecha calcária (Brecha da Serra dos Candeeiros), fortemente cimentada, em que
os elementos, predominantemente angulosos são constituídos por calcários do Dogger,
aparecendo também alguns elementos rolados. Nalguns pontos a referida brecha fossiliza uma
antiga escarpa, cobrindo, além disso, formações de areias com calhaus rolados atribuídas ao
Pliocénico. Por baixo da referida brecha existem algumas explorações subterrâneas destas areias
por meio de galerias mais ou menos profundas.
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P – Pliocénico
O Pliocénico ocupa o interior do vale tifónico que atravessa a presente carta, com a direcção SWNE, entre o limite Sul do mapa, São Martinho do Porto, Famalicão, Valado dos Frades e o
apeadeiro de Pataias, alargando ao sinclinal de Alpedriz-Porto Carro. Surge ainda no litoral entre
Quinta de São Gião e Casal do Mota, bem como a Norte da Nazaré, entre Vale Fundo e o limite
Norte do mapa. Neste último afloramento, o Pliocénico é visível apenas na escarpa litoral, onde
aparece sobreposto ao Miocénico e coberto pelas formações dunares.
Litologicamente, o Pliocénico é constituído por um complexo predominantemente arenoso,
amarelado e avermelhado, com alguns seixos e, por vezes, uma ou mais bancadas delgadas de
um calcário gresoso e de conglomerados. Trata-se, na sua maior parte, de um Pliocénico marinho
que assenta transgressivamente sobre o Hetangiano e, nalguns casos, sobre formações mais
recentes. Nalguns sítios, os depósitos pliocénicos estão representados, na sua parte superior, por
formações continentais com algumas intercalações lignitosas e de diatomitos, tal como acontece,
mais a sul, na folha das Caldas da Rainha.
Um corte realizado a 150 m da Igreja de Salir apresenta a seguinte sucessão: areias finas,
avermelhadas, com abundantes burgaus; areias finas, amarelas, micáceas, com burgaus e seixos
(3 m); calcários gresosos, escuros e duros (0,35 m); conglomerado formado por grandes seixos. A
camada inclina de 30° a 50° (0,40 m); areias amarelas com intercalações de conchas partidas. A
inclinação, idêntica à da camada anterior, é para ENE (2 m); conglomerado, com conchas partidas
e moldes de fósseis (0,30 m). Esta camada assenta sobre margas e calcários dolomíticos do
Hetangiano que inclinam de 30° a 45° para ENE.
Por sua vez, o corte realizado a 500 m a S 12º W da Igreja de Bom Jesus, mostra a seguinte
sucessão, de cima para baixo: grés argiloso, ferruginoso, com pequenos calhaus rolados (5 m);
argila pouco micácea, acinzentada, com manchas avermelhadas (1,20 m); areias de grão médio,
amareladas, com intercalações mais finas e esbranquiçadas (2 a 3 m ); areia de grão fino,
argilosa, micácea, ferruginosa, com calhaus rolados (0,50 a 1 m ); molasso calcário, ferruginoso.
Esta camada apresenta um pendor de 25º para SE (1 m ); conglomerado com cimento sílicacalcário (0,50 m). Como em Salir do Porto, este conglomerado assenta sobre o Hetangiano.
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A Norte da Nazaré, o corte do complexo pliocénico, que aflora no Vale Fundo, apresenta a
seguinte sucessão: dunas modernas; argila negra (0,20 m); Argila cinzenta - acastanhada com
pequenos seixos (2,20m); areia branca - acastanhada (2,40 m); argila negra, lignitosa (0,20 m);
areias acastanhadas (2,10 m); leito de seixos mal rolados (0,80 m); areias acastanhadas (9,30 m);
areias negras, argilosas (1,60 m); Conglomerado argiloso, castanho (0,80 m); areias amarelas
(3,55 m) assentando em discordância sobre o complexo mio-paleogénico.
Nas referidas formações nota-se uma inclinação das camadas para SW.
Além dos depósitos pliocénicos acima referidos existe, no planalto entre Aljubarrota e Cruz da
Légua, uma formação greso-argilosa com calhaus rolados, também atribuída ao mesmo andar,
que se desenvolve entre 175 m e 215 m de altitude ou seja em posição mais alta que a dos
depósitos anteriores. Este nível corresponde à parte final de um ciclo de sedimentação em relação
com a existência de um nível marinho relativamente alto, representado nas vertentes da Serra dos
Candeeiros por um depósito de areias e de calhaus rolados.
M – Miocénico (Complexo Greso-Argiloso de Apledriz)
Este complexo, que aflora a Norte da Nazaré, ao longo da escarpa e no centro do sinclinal
Alpedriz - Porto Carro, é atribuível ao Miocénico pela sua posição e Iitologia. Contrastando com as
areias pliocénicas que o cobrem, é constituído por um complexo gresoso, por vezes grosseiro ou
conglomerático, com grãos de quartzito mal rolados, pequenos seixos, irregulares e angulosos, de
3 a 4 cm de diâmetro, feldspato alterado e mica; o cimento é argiloso, branco - esverdeado, por
vezes amarelado, castanho ou vermelho. Nalguns pontos, e destoando do conjunto anterior, que é
o dominante, aparecem calhaus angulosos, com espessura da ordem dos 10 cm, misturados com
calhaus arredondados.
No corte do Vale Fundo (50 metros de possança), verifica-se a seguinte sucessão: duna moderna;
argila arenosa, negra (cerca 1 m); grés argiloso acastanhado passando a grenat claro (cerca de 9
m); argilas acastanhadas (6 m); grés muito argiloso, acastanhado, passando para grenat claro (8
m); argila castanha (1,8 a 2 m); argila arenosa, negra (0,50 m); grés argiloso e argilas arenosas,
castanhas, tornando-se rosadas - acastanhadas para a base carregando-se de pequenos leitos de
seixos mal rolados (8-10m); argila cinzenta - acastanhada passando para uma argila anegrada
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junto da praia. Contém leitos intercalados de areias argilosas (6,50 m); leitos de grés consolidados
com alguns leitos argilosos de tendência conglomerática, aflorando na praia.
Dois cortes realizados nas formações miocénicas do sinclinal Alpedriz - Porto Carro, ao longo da
estrada nova de Alpedriz a Juncal, forneceram os seguintes elementos:
◙ Corte a Norte da Estrada de Montes para Andão – De sul para norte e de cima para baixo é
possível observar a seguinte série: grés grosseiros e conglomerados com elementos siliciosos,
com intercalações de argilas castanhas - avermelhadas (9,50 m); argila castanha - avermelhada
passando a castanha - acinzentada (3,20 m); argila arenosa, cinzenta com laivos
vermelhos(1,70m); argilas cinzento - acastanhadas um pouco arenosas, na estrada de Montes
(7,50 m); conglomerado argiloso, amarelo, visível na trincheira da estrada (0,60 m ); argila
acastanhada com manchas ruivas (cerca de 5 m); grés cinzento - acastanhado, grosseiros,
feldspáticos, passando a grés alaranjado com laivos cinzentos (1 m); grés cinzento - azulado (1
m); grés do mesmo aspecto, mas mais grosseiros, com seixos mal rolados. As camadas cinzentas
e castanhas alternam com outras rosadas ou avermelhadas. O pendor destas camadas é da
ordem dos 5° para Norte

(1,60 m); grés argiloso cinzento-claro e amarelado com manchas

amarelas, ferruginosas e leitos de pequenos seixos; grés acastanhados de grão médio a grosso;
argilas cinzentas com manchas amarelas e castanhas e por vezes negras, passando na base para
argilas amarelas e grés argilosos, amarelos, com seixos (6,20 m); na margem sul do Rio de
Alpedriz, grés amarelados com laivos rosados ou arroxeados.
◙ Corte a Sul da Estrada de Montes para Andão – De norte para sul e de cima para baixo, podem
ser observadas as seguintes camadas: grés mais ou menos grosseiro, cinzento – acastanhado
com veios alaranjados, ferruginosos, e laivos rosados a avermelhados (cerca de 2,50 m). Contém
alguns seixos dispersos e mal rolados; argila arenosa, cinzenta com manchas vermelhas (0,40 m),
em parte coberta; grés argiloso de grão médio, cinzento - amarelado, com leitos amarelos
ferruginosos e algumas intercalações arenosas (2,20 m).
O – Oligocénico (Complexo de Montes)
É asssim designada uma formação de tonalidade predominantemente cor-de-rosa, constituída por
argilas e conglomerados com elementos siliciosos, apresentando uma fácies comparável à do
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Complexo de Benfica. Aflora a Norte da Nazaré e na orla do sinclinal Alpedriz - Porto Carro, entre
Vale da Moita, Montes, vértice geodésico da Tojeira, Alpedriz, Casais de D. Braz, Pisões, etc.
E – Eocénico (Conglomerados Calcários e Tufos Vulcânicos de Nazaré e de Cós)
Foi considerado como Eocénico um complexo de conglomerados calcários e de argilas vermelhas
com intercalações de tufos basálticos, que assenta, em discordância, sobre o Cretácico. A Norte
da Nazaré, onde essa discordância é mais visível, o referido complexo é constituído por calhaus
rolados, na sua maior parte de calcário cinzento ou preto, de pequenas dimensões, em bancadas
regulares, ligados por um cimento argiloso, vermelho, ou por um grés fino, vermelho e de maior
compacidade. Entre os elementos do conglomerado surgem igualmente calcários com sílex do
Cretácico, aqueles atingindo, por vezes, dimensão superior a 10 cm. Este conglomerado alterna
com leitos de argilas e margas vermelhas.
Um corte do Eocénico a Norte de Nazaré apresenta-se com o seguinte aspecto: dunas modernas,
cobrindo as formações mais antigas; margas castanhas com espessura máxima visível de 3 m e
com pendores de 20° para NNW; marga vermelha (1,10 m); grés vermelho (1,15m); marga
vermelha (0,15 m); leito de conglomerado (0,20 m); marga vermelha (1,20m); grés calcário,
amarelado passando a vermelho e incrustando o conglomerado (0,35 m); conglomerado calcário
com intercalações de margas ou de tufos vermelhos, com pendores de 20° para N (6,20 m);
margas ou tufos vermelhos com laivos cinzentos (1,05 m); conglomerado calcário (0,80 m);
margas vermelhas ou tufos com intercalação conglomerática de 0,30m (2,10m); conglomerados
calcários com intercalações cor de tijolo, com pendores de 8-10° para norte (9,40 m); margas
rosadas e avermelhadas com concreções calcárias (1,40 m); grés amarelo, passando a cinzento esbranquiçado no topo (2,35 m); calcários e grés amarelos.
Em Cós, nota-se a presença de calhaus rolados de calcário de diferentes tonalidades, misturados
com alguns grãos de quartzo e de limonite, num cimento vermelho ora muito resistente ora
margoso e sem consistência. No complexo aparece igualmente sílex do Cretácico. A inclinação é
igual à das formações cretácicas sobre que assenta, sendo difícil notar-se a discordância. A
espessura é idêntica à da Nazaré. A sul do sinclinal Alpedriz - Porto Carro, o afloramento forma
uma faixa contínua, passando por Seixeira, Murteira, Santa Rita e Tojeira. Na orla ocidental do
sinclinal, o complexo surge em pequenos retalhos sob a cobertura pliocénica. No vértice
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geodésico Murteira e em Seixeira este complexo encontra-se cortado por chaminés basálticas.
O corte da estrada nova de Alpedriz para o Juncal permitiu a observação da seguinte sequência:
argila cinzento - acastanhada com manchas ferruginosas e avermelhadas, com concreções
calcárias. Na base, a formação passa para um grés acastanhado com manchas castanho avermelhadas (2,60m); grés cinzento - acastanhado com manchas rosadas e ferruginosas,
cortado por alguns veios calcários; argila cinzento - acastanhada com laivos vermelhos (1,80 m 2,20 m); grés de grão médio a grosso, cinzento - amarelado, tornando-se acastanhado para a
base e apresentando laivos amarelados e avermelhados, ferruginosos (2,50 m). Pendores de 3 a
4º para norte; argila castanha com manchas amarelas (1,50 m), cortada por uma falha; grés
argiloso, castanho - avermelhado tornando-se amarelo na base, cortado por uma falha e
apresentando uma estratificação inclinada (cerca de 3 m); retalho de argilas cinzentas; argila
vermelha cor de tijolo ou tufo basáltico (1,90 m); brecha vermelha com elementos basálticos
alterados e tufos vermelhos (3,40 m); argila vermelha com algumas manchas cinzentas e, mais
abaixo, grés cinzentos com aparência de areia vulcânica ou de basalto alterado (2,90 m);
conglomerado com elementos calcários e siliciosos (1 m); argilas castanho - rosadas e castanhas
(0,80 m); conglomerado com elementos calcários e siliciosos bem rolados e outros de rochas
negras (0,30 m - 0,50m); argilas vermelhas com aspecto de tufos basálticos, com impregnações
calcárias na parte superior e algumas intercalações cinzento - esverdeadas, gresosas, com
aspecto de cinzas ou de areias basálticas. Alguns encraves de conglomerados existem nas argilas
vermelhas (3 m); argilas ou tufos vermelhos com laivos cinzentos e intercalações lenticulares de
areia vulcânica cinzenta, com algumas concreções calcárias (3,50 m); conglomerado com
elementos calcários (1,95 m-2 m); tufo vermelho, assentando sobre o Cretácico no vale da Ribeira
dos Lagos.
CRETÁCICO
Dois conjuntos de afloramentos cretácicos, estruturalmente individualizados, são observáveis na
presente folha da Carta Geológica: o de Nazaré e o do sinclinal de Alpedriz – Montes - Porto
Carro, que se prolonga, por NE, para as folhas vizinhas.
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C3 - Turoniano
◙ Nazaré – Formam a parte superior da escarpa marinha, entre Guilhim e o Sítio, após o que
inflectem para NE, durante cerca de 2 km, acabando por desaparecer sob formações mais
recentes.
Um corte do respectivo afloramento apresenta, em resumo, a seguinte sucessão, do topo para a
base: argila cor-de-rosa (1 m); grés branco - esverdeado, mais ou menos grosseiro (0,20 m);
calcário branco - esverdeado, mais compacto e em parte gresoso, apresentando-se em
fragmentos irregulares, contidos numa argila cor-de-rosa (1,3 m); bancadas delgadas de grés
compacto, de fino a grosseiro, com cimento calcário, passando, por vezes, a um calcário com de
quartzo. Inclinam de 30° para NW (6 m); calcário branco (0,70 m); calcário margoso, amarelo,
apinhoado, com leitos delgados (0,30 m); calcário cristalino, branco, por vezes róseo, com
numerosas perfurações, contendo alguns nódulos riniformes de calcedónia e de sílex (2 m);
calcário apinhoado, branco ou vermelho, com intercalações de margas (4 m); calcário com
inclusões riniformes de sílex; calcário compacto, sub cristalino, branco ou amarelado (15 m);
calcário amarelado; calcário compacto, branco - amarelado, com fractura litográfica (3,3 m);
calcário cinzento-claro, pouco compacto (4,5 m); calcário amarelado (0,75m).
◙ Sinclinal Alpedriz - Porto Carro – A NE da região abrangida pela presente folha, notamos a
existência de um sinclinal de forma aproximadamente oval e cujo eixo, SW-NE, parece passar
perto de Alpedriz e Montes e um a Norte de Porto Carro. Este sinclinal, cujo centro está
preenchido por formações cenozóicas a que já nos referimos, apresenta, a sul, uma orla cretácica
que, do Chão Pardo, a Este, passa por Juncal, Alqueidão, Cós e Póvoa. A partir deste último
povoado, a referida orla, estreitando consideravelmente de largura e com várias interrupções,
inflecte para Norte em direcção de Alpedriz, Ferraria e Pisões.
A sucessão estratigráfica do Turoniano apresenta-se com o seguinte aspecto no corte de Cós:
marga esbranquiçada e esverdeada (5 m); calcário sub cristalino (0,10 m); marga (0,20 m);
calcário margoso, em lajes ou folheado, passando superiormente a um calcário branco e
compacto (3 m); calcário pulverulento contendo, na parte superior, lentilhas de calcário sub
cristalino (1 m); calcário branco com leitos de argila cinzenta (1 m); grés margoso, muito fino, de
cor amarelada ou cinzenta, com concreções apinhoadas (2 m); calcário pulverulento,
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esbranquiçado (1 m); calcário branco, sub cristalino (3 m); calcário um pouco margoso,
fragmentado (1 m); calcário branco (1 m); calcários margosos brancos, amarelados e róseos
tendo, inferiormente, 2 m de calcário margoso (8 m); calcário compacto, sub cristalino, branco ou
amarelo (6 a 7 m); calcário amarelo, rijo, dividido em fragmentos irregulares, por vezes um pouco
margosos (1,5 m); calcário muito compacto, branco com zonas amarelas (1,80 m); alternância de
bancadas rijas e de bancadas margosas. Este corte de Cós pode ser considerado tipo para o
conjunto de afloramentos cretácicos do sinclinal Alpedriz - Porto Carro.
C2cde – Cenomaniano
◙ Nazaré – O Cenomaniano acompanha, em posição normal, a mancha do Turoniano,
prolongando-se apenas um pouco mais para NE. Surge igualmente na escarpa entre Guilhim e o
Sítio, mas a verticalidade desta não permite, aí, a sua representação cartográfica.
Continuando o corte anterior encontramos: calcário cinzento - esverdeado (2,50 m); alternância de
margas e de calcários cinzentos, apresentando algumas bancadas aparência dolomítica (4 m);
alternância de calcários e de margas em leitos delgados (8 m); calcário cinzento – amarelado (1
m); marga cinzenta - escura (0,50 m); alternância de marga e de calcários com alguns fósseis das
camadas subjacentes (3 m); camada em posição inacessível (2 m); calcário margoso,
parcialmente dolomítico, com impressões de pequenos fósseis não identificáveis (2 m );
alternância de bancos espessos de calcários cinzento - claros, rijos, e de camadas delgadas,
margo-calcárias, parecendo dolomíticas (13 m); alternância de calcários e de margas (6 m); grés
margosos, cinzento - amarelados (2,50 m). O pendor máximo da sequência ronda os 18° para
NNW.
◙ Sinclinal Alpedriz - Porto Carro – O Cenomaniano acompanha, a S e W, a faixa do Turoniano;
depois de Pisões, onde o Turoniano desaparece sob o Cenozóico. O afloramento do
Cenomaniano, então muito estreito, torce para Este, prolongando-se ainda por cerca de 2,5 km.
Em Cós observa-se o seguinte corte: alternância de calcários compactos e de margas (8 m);
calcário margoso (2 m); dolomia pulverulenta (2 m); alternância de calcários e de calcários
margosos (2m), tendo na sua parte superior um calcário em plaquetas assentando num calcário
branco, sacaróide; calcários margosos muito fossilíferos (2,50 m); calcário esbranquiçado com
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alguns oólitos (1 m); calcários margosos (4 m); calcários margosos, amarelados, com intercalação
de calcário mais compacto.
C12 – Albiano-Aptiano (Complexos Gresosos de Nazaré e de Cós-Juncal)
Este complexo detrítico apresenta analogias com os Grés de Torres Vedras e os Grés de
Almargem.
◙ Nazaré – Aflora na parte oriental da escarpa, circundando, depois, por NE, a povoação da
Nazaré e acabando por desaparecer sob as areias modernas. Pequenos afloramentos entre as
dunas e que se prolongam por Aguieira e Poços, até Pataias, deverão representar retalhos da
mesma faixa.
Prosseguindo no corte iniciado no Turoniano, observam-se: grés finos, friáveis, tendo na base
uma bancada de argila cinzenta - escura que encerra numerosos restos fósseis; grés idênticos
aos da camada anterior, visíveis a NW da Praia de Nazaré. A 3 e a 6 m da base existem leitos de
argila acinzentada e amarelada com impressões de vegetais; grés branco - amarelado, grosseiro,
um pouco margoso, com grãos pretos e raros seixos; grés mais ou menos grosseiro com alguns
calhaus rolados, esbranquiçados, por vezes micáceos, com intercalações de argila cinzenta e
vermelha, com restos indetermináveis de vegetais; grés branco, caulinítico, e conglomerados
cujos elementos chegam a atingir 30 cm de diâmetro perto da Pederneira (espessura da ordem
dos 50 m). A espessura total da sequência é de difícil determinação, tendo sido avaliada entre 300
e 400 m.
◙ Sinclinal Alpedriz - Porto Carro – O complexo Albiano-Aptiano aflora apenas a Sul e a Norte do
sinclinal. O afloramento meridional, relativamente extenso, chega a atingir 3 km de largura,
podendo aí acompanhar-se toda a sequência da série; a Norte, no extremo da presente carta, o
contacto com o Cenomaniano encontra-se encoberto pelo Pliocénico. Constituído, para a base,
por bancadas conglomeráticas mais ou menos desenvolvidas e por grés branco ou róseo, a série
torna-se mais fina para a parte superior, com intercalações de alguns leitos margosos. São
também frequentes os seixos de quartzitos pretos.
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JURÁSSICO
J3-4 – Jurássico Superior Indiferenciado
Assim designamos, mantendo a terminologia de Grés Superiores de CHOFFAT, um complexo de
grés e de argilas de diversas cores (acinzentadas, azuladas, arroxeadas, avermelhadas,
amareladas, etc.), onde não encontrámos macro fósseis marinhos e que assentam sobre as
formações datadas do Lusitaniano. Principalmente para a parte superior, são frequentes, por
vezes, as intercalações conglomeráticas. Na folha das Caldas da Rainha, a sul da presente, foi
verificada, na base do referido complexo, a presença de alguns fósseis que são frequentes nas
Camadas de Alcobaça, o que torna provável ser a parte inferior do mesmo contemporânea ainda
do Lusitaniano superior ou das Camadas com Lima pseudo-alternicosta. Porém, a grande
espessura da formação leva igualmente a admitir-se que a parte superior do complexo
corresponda ao topo do Kimeridgiano e até, possivelmente ao Portlandiano. Em vários locais têm
sido descobertos restos de vegetais e de Dinossáurios.
Cerca de 1,5 km a Este da Igreja de Alfeizerão, o exame de um antigo poço para pesquisas de
carvão permitiu a elaboração do seguinte corte: grés, lentilha de lignito; argila com restos de
fósseis vegetais.
Este complexo de Grés Superiores aflora, na presente carta, em duas manchas separadas pelo
vale tifónico. A mais pequena situa-se na povoação da Pederneira, a Este da Nazaré e a W do
referido vale tifónico. A segunda, bastante extensa, alarga de NE para SW, passando por Cruz da
Légua, Aljubarrota, Maiorga, Évora de Alcobaça, Cela, Vale de Maceira, etc. No limite Sul da carta
a largura do afloramento é superior a 10 km. Ocupa o fundo dum sinclinal que tem como bordos
ocidental o vale tifónico e oriental a Serra dos Candeeiros.
J3c Lusitaniano Superior (Camadas de Alcobaça)
Atribuídas ínicialmente ao Lusitaniano e mais tarde incluídas nas Camadas com Líma pseudoalternicosta, as Camadas de Alcobaça eram, por alturas do levantamento da carta, consideradas
como fácies litoral salubre e continental das Camadas de Abadia (Lusitaniano superior), incluindo
parte das Camadas com peudo-alternicosta. Não excluímos, todavia, a possibilidade de que esta
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formação, pelo menos em alguns locais, atinja níveis superiores.
Na presente carta, as Camadas de Alcobaça afloram a Sul do paralelo da Nazaré em três
conjuntos de alinhamentos com orientação dominante SW-NE, dois deles acompanhando os
flancos do vale tifónico e o terceiro na encosta W da Serra dos Candeeiros. Estão representadas,
duma maneira geral, por calcários mais ou menos margosos, por vezes oolíticos ou pisolíticos, por
margas com intercalações corálicas e gresosas e, para a parte superior, por um maior
desenvolvimento de grés. No flanco ocidental do vale tifónico, o Malm apresenta uma fácies mais
detrítica do que a dos restantes afloramentos, tendência que se acentua de NE para SW. As
Camadas de Alcobaça afloram, aqui, a SW de Salir do Porto e, mais a Norte, numa faixa que se
estende de Mangues até Pederneira, apenas cortada, a Sul de Casa da Barca, pelos vales
aluviais dos rios Alcoa, do Meio e da Areia.
Segundo um corte passando 500 m a SW de Pescarias, observa-se do topo para a base: terrenos
cobertos; camadas com grandes oólitos; grés amarelo e margas cinzentas; calcários fodssilíferos;
grés finos amarelados em bancadas muito compactas; margas cinzentas.
Um outro corte, dito de Famalicão e passando por Salgados, apresentaria a seguinte sucessão:
margas vermelhas intercaladas com uma bancada dura; calcário margoso inclinando 30° para W.
No flanco oriental do vale tifónico, as Camadas de Alcobaça estão representadas por uma faixa
estreita e descontínua de afloramentos que contactam inferiormente com o Hetangiano. A partir do
Bárrio o afloramento alarga e, fugindo da sua orientação dominante, inflecte para Este,
acompanhando todavia o contorno do diapiro até desaparecer, a Sul da Fervença, sob os Grés
superiores. Um dos cortes em que se baseou a definição das Camadas de Alcobaça localiza-se
na colina do Bárrio, o qual apresenta a seguinte sequência: grés um pouco margoso com restos
de lignito e fósseis; camadas margosas com concreções ferruginosas riniformes idênticas às das
margas de Sevilheira, no vale da Abadia; margas cinzentas com fauna salobra; margas e calcários
margosos com fósseis variados.
A W da Serra dos Candeeiros, o afloramento deste complexo reduz-se acentuadamente de SW
para NE, embora dando origem a uma faixa contínua, apenas interrompida cartograficamente
pelas aluviões do rio Alcoa.
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J3b – Lusitaniano Médio (Camadas de Montejunto)
As Camadas de Montejunto afloram, na carta 26-B, de Alcobaça, no flanco W do vale tifónico e
contornando o Dogger da Serra dos Candeeiros, havendo igualmente a referir um pequeno
afloramento, não cartografável na escala da presente carta, a NW de Alcobaça, junto dos Banhos
da Piedade e no contacto com o complexo do Hetangiano.
No flanco W do vale tifónico, o Lusitaniano médio, muito tectonizado nas proximidades de Salir do
Porto e de São Martinho do Porto, acompanha o bordo do acidente diapírico, contactando
inferiormente com as formações do Hetangiano e desaparecendo, a Este do Casal do Mota, sob
depósitos aluviais e sub aéreos. Para NE está representado essencialmente por calcários e
calcários margosos, enquanto que para SW começam a surgir formações intercalares de margas
e grés que dão origem a séries detríticas gradualmente mais espessas e, em alguns casos, mais
grosseiras, enquanto que alguns níveis calcários superiores perdem a sua continuidade passando
a uma representação mais ou menos lenticular. Um corte realizado na estrada Famalicão –
pescarias mostrou a seguinte sucessão do topo para a base: calcários margosos e alguns leitos
de margas (5 a 6 m); margas cinzento - amareladas por vezes levemente acastanhadas ou
avermelhadas (35 a 40 m); alternância de calcários compactos, de calcários margosos e de
margas acinzentadas (16 m); margas avermelhadas com algumas intercalações de bancadas
delgadas de calcários margosos. Para a parte superior surgem algumas bancadas de margas
compactas vermelhas (20 m); margas acinzentadas, por vezes cinzento - amareladas ou
azuladas, com concreções calcárias (15 a 16 m); alternância de calcários margosos, de calcários
oolíticos e de margas acinzentadas, mais desenvolvidas para a parte superior (55 m); calcário
compacto, organo - detrítico, em bancadas por vezes espessas (16 a 17 m).
A W de Famalicão existe, envolvido pelo complexo do Infralias, um encrave de Lusitaniano, com
cerca de 1800 m de extensão, constituído predominantemente por calcários, calcários margosos e
margas, e contendo, pelo menos, uma intercalação conglomerática. Apresenta uma estrutura em
anticlinal.
Na Serra dos Candeeiros o Malm assenta em discordância sobre o Dogger. Se em alguns locais o
Lusitaniano marinho parece concordante sobre o Caloviano, também de fácies marinha, outros há
em que uma série de fácies continental e salobra do Malm fossiliza uma topografia cársica do
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Dogger, nalguns pontos com formação laterítica intercalar; como é o caso do Cabeço Gordo onde
o Dr. SEIFERT verificou a existência de um canyon cavado nos calcários do Dogger e preenchido
por formações do Malm.
A Este de um moinho de vento existente a Sul de Moleanos as Camadas de Valverde seriam
constituídas por margas fortemente ferruginosas, cobertas por margas vermelhas e violáceas, e
estas, por sua vez, por um calcário apinhoado.
J2abc – Caloviano, Batoniano e Bajociano
O Dogger aflora a SE da presente carta dando origem a uma mancha relativamente extensa que
constitui a ossatura da Serra dos Candeeiros. A individualização estratigráfica dentro desta
formação é difícil de se estabelecer, não apenas devido a frequentes variações de fácies mas
também, e salvo alguns níveis calovianos, pela carência de uma macro - fauna suficientemente
característica. A presença de formações recifais, em diversos níveis, dificulta ainda mais essa
tarefa.
O Caloviano aparece sob a forma de recifes, como a Norte de Ataíja de Cima, ou substituído por
depósitos melhor estratificados que forneceram uma fauna de Amonites. O Batoniano está
representado por calcários recifais e da retaguarda do recife, em parte dolomitizados. É possível
que o Bajociano se encontre representado localmente, embora também se admita não haver
afloramento desse andar no anticlinal dos Candeeiros.
J1ab – Hetangiano-Retiano (Margas e Calcários de Dagorda)
O complexo do Hetangiano-Retiano aflora ao longo do vale tifónico, seja junto aos respectivos
bordos, em faixas descontínuas, seja para o seu centro, sob manchas de contornos e dimensões
irregulares. É constituído por margas salíferas e gipsíferas, por margas mais ou menos gresosas,
de cores predominantemente avermelhadas, acinzentadas e esverdeadas, e ainda por calcários
margosos e dolomíticos. Todo o complexo se encontra fortemente enrugado e os calcários
dolomíticos, embora, por vezes, dando origem a pequenos cabeços sensivelmente alinhados,
possuem inclinações variadas.
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ROCHAS ERUPTIVAS
Os afloramentos existentes na área coberta pela folha de Alcobaça estão representados por
chaminés e por filões, encontrando-se distribuídos pelas seguintes áreas:
◙ Vale Tifónico – Chaminés de São Bartolomeu e de Famalicão, filões de Lagoa Clementina,
Valado dos Frades, Quinta do Castelo, etc.;
◙ Bordo Sul do Sinclinal de Alpedriz-Porto Carro – Chaminés de Seixeira, Murteira e Casalinho;
◙ Filão basáltico da Nazaré.
Afloramentos do Vale Tifónico (Doleritos)
O afloramento de São Bartolomeu está situado a Este de Nazaré sendo acompanhado por outros
dois afloramentos, mais pequenos e envolvidos por areias de dunas. A rocha seria um gabro subofítico, atravessado por filões de microsienitos augíticos e de nordmarquitos. O gabro sub-ofítico
de São Bartolomeu é de grão médio mas, em alguns pontos, passa lateralmente para uma fácies
de grão fino. No conjunto, trata-se de uma rocha compacta, granular, de textura sub-ofítica
grosseira, tendo como minerais essenciais a labradorite e a augite, como minerais secundários a
biotite, esfena, zircão, rútilo e apatite, e como minerais acessórios a pirite e a calcopirite. Os
minerais resultantes da alteração hidrotermal são a hornblenda verde, hastingsite, biotite, clorite,
rútilo, prenite, quartzo, calcite, caulinite, magnetite, hematite e ilmenite. Estes minerais surgem em
quantidade reduzida.
O filão do Cabeço do Castelo é constituído por uma rocha semelhante à anterior mas muito
alterada. A única plagioclase observada foi a albite e, em lugar da augite encontraram-se produtos
secundários, tais como clorite, calcite, esfena-leucoxena, negros de ferro e limonite.
Segundo o Prof. MONTENEGRO DE ANDRADE, as rochas eruptivas do vale tifónico podem
classificar-se genericamente como para-doleritos.
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Afloramentos do Bordo Sul do Sinclinal de Alpedriz-Porto Carro
As rochas desta área estão representadas por doleritos olivínicos que foram estudados na jazida
da Murteira, perto do Juncal. Trata-se de uma rocha melanocrata, esverdeada, de grão fino,
apresentando uma textura dolerítica com trama feldspática, constituída por longas hastes de
labradorite, e com olivina e alguma piroxena, euédricas ou subeuédricas. Alguns cristais, como os
de olivina, podem ser considerados verdadeiros fenocristais. A plagioclase, sob a forma de
compridas hastes entrecruzadas e com as geminações habituais, corresponde a uma labradorite
com 60 a 65% de anortite. A piroxena é castanha, um tanto violácea, formando grãos e agregados
com tendência para a associação de cristais em grupos radiados.
A olivina forma os maiores cristais da rocha. O seu carácter mais notável consiste na existência de
uma bela estrutura zonada. Entre os minerais secundários há que assinalar uma clorite quase
isótropa, formando algumas massas mais ou menos individualizadas. Os minerais acessórios são
principalmente a magnetite e alguns pequenos cristais, mais raros, de apatite.
A grande chaminé do Casalinho, que corta formações jurássicas e cretácicas, é acompanhada por
uma bela brecha vulcânica.
Basaltos
O basalto do filão que corta o Cretácico nas proximidades do Forte de Nazaré é urna rocha negra,
compacta. À vista desarmada observam-se pequenos fenocristais de olivina bem como algumas
pequenas manchas esverdeadas de alteração serpentinosa da olivina e pequenas formações
brancas arredondadas de calcite. Nas regiões mais alteradas da rocha, notam-se pequenas
manchas negras de óxido de ferro, provavelmente devidas a alterações de cristais de olivina. Ao
microscópio, verifica-se que se trata de uma rocha porfírica com fenocristais de feldspato
(labradorite) numa pasta holocristalina, dolerítica. Os fenocristais de olivina apresentam
idiomorfismo característico mas em geral estão parcialmente corroídos. Grande parte dos cristais
de olivina mostra, na periferia, um bordo ou orla de coloração castanha - escura, pleocróico, de
iddingsite. Os raros fenocristais de feldspato são hipidiomorfos. A pasta, holocristalina e de textura
dolerítica, é formada essencialmente por trabéculas de labradorite numa mesostasis de
granulações

hipidiornórficas

de

augite.

Os

cristais

de

feldspato

estão

maclados
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polissinteticamente segundo a lei da albite, mas também se encontram complexos albite-Carlsbad
e, mais raramente, os complexos albite-Baveno e albite-periclina. Os fenocristais de feldspato são
raros. A augite constitui o fundo granular da pasta e os seus cristais são muito abundantes. A
piroxena é do tipo titanaugite e alguns cristais são zonados. A magnetite é granular e ocorre
disseminada uniformemente na rocha. O rútilo ocorre em certa quantidade e bastante
disseminado na rocha. A calcite, de formação secundária, enche os vacuolos da rocha.
Comparando a composição mineralógica do basalto de Nazaré com os factores de Niggli, esta
rocha deve pertencer a uma série alcalino-sódica da família gabróide, filiando-se no tipo
magmático gabróide-teralítico.

4.2.3 – Geologia Local
A caracterização da geologia local assentou num refinamento das observações de campo no
interior da área do pedido de concessão denominado “MAIORGA-CÓS”.
A área do pedido de concessão “MAIORGA-CÓS” é caracterizada geologicamente por uma
unidade do Cretácico (Albiano-Aptiano) constituída por bancadas conglomeráticas mais ou menos
desenvolvidas e por grés brancos a róseos. Da base para o topo da série esta unidade torna-se
mais fina e com intercalações de leitos margosos e frequentes seixos de quartzito preto. Da base
para o topo são descritos grés brancos cauliníticos e conglomerados com espessuras a rondar os
50 m; grés esbranquiçados mais ou menos grosseiros, com alguns calhaus rolados; grés brancos
a amarelos grosseiros levemente argilosos; grés brancos a amarelados com leitos argilosos; grés
finos esbranquiçados e bastante friáveis; bancada de argila amarelada.
As frentes de desmonte da pedreira do “Aguilhão”, da ALCOAREIA, LDA e localizada no interior
da área do pedido de concessão, constituíram locais privilegiados para a observação das
unidades areno-argilosas e conglomeráticas que caracterizam a geologia local. Permitiram em
particular estabelecer a seguinte sequência litológica, descrita da base para o topo:
◙ Abaixo da cota dos 80 metros surgem argilas arenosas avermelhadas;
◙ Entre as cotas 80─107 metros aflora um conglomerado mal calibrado, com calhaus rolados de
quartzo e quartzito (D < 25 cm), matriz caulinítica e níveis de siltes cauliníticos, esbranquiçados;
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◙ Aos 107 metros de altitude e até aos 120 metros surgem níveis de seixo quartzítico mal
calibrado (D < 10 cm) de matriz argilosa e níveis decimétricos de areia grossa, todos
esbranquiçados;
◙ Acima dos 120 metros e até aos 135 metros afloram arenitos médios argilosos de cor
alaranjada-amarelada, sobre os quais assenta uma camada com 1.5 metros de espessura de terra
vegetal;
O perfil litológico representativo do núcleo 1 de exploração apresenta-se na Figura 3.1. O contacto
entre as unidades do topo do Jurássico (argilas arenosas avermelhadas) e a base do Cretácico
(arenitos e conglomerados de matriz caulinítica esbranquiçada) mostra-se na Foto 3.

4.2.4 – Formação Produtiva
A formação produtiva do presente projecto é constituída pelas unidades arenosas do Cretácico
Inferior (Albiano-Aptiano – Complexo Gresoso de Cós-Juncal).

Foto 3 – Contacto entre o topo do Jurássico (argilas vermelhas) e a base do Cretácico.
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4.3 – Geomorfologia

4.3.1 – Caracterização Geográfica Regional
O concelho de Alcobaça estende-se do Maciço Calcário Estremenho à costa atlântica sendo
possível reconhecerem-se três unidades territoriais muito distintas entre si. A primeira, dominada
pelo calcário e pela aridez da Serra de Candeeiros, forma o território de cotas mais elevadas,
sendo o mais individualizado desta região. A segunda é formada pelas férteis terras “baixas” de
Alcobaça. Finalmente, surge-nos a faixa litoral, sujeita a constantes transformações ao longo dos
últimos séculos.
◙ A serra – A região serrana, com cotas máximas de 613 metros na Serra dos Candeeiros,
contrasta com as regiões vizinhas pelas suas altitudes mais elevadas resultantes de grandes
acidentes tectónicos (falhas e dobras). A constituição geológica é dominada pelo calcário em toda
a sua diversidade. Este constitui mesmo o principal recurso explorado do subsolo serrano. Dos
acidentes tectónicos que provocaram a elevação da serra resultou um relevo com declives
acentuados, que rondam os 60º a 80º. As cotas mais elevadas da serra de Candeeiros fazem dela
um ponto de observação privilegiado. Do seu alto a vista alcança o mar.
Outra peculiaridade da zona serrana reside nos processos de erosão cársica e nas formas
rochosas resultantes deste fenómeno. A erosão cársica resulta da infiltração das águas das
chuvas nas fendas do calcário, provocando a sua dissolução, dando assim origem a uma
circulação hídrica subterrânea e ao desaparecimento de águas de superfície. Os resíduos do
calcário não solúveis irão dar origem à terra “rossa”, uma terra residual que se acumula nos
pontos mais baixos, formando os raros espaços cultiváveis. A toponímia é elucidativa das marcas
deixadas na paisagem por este processo erosivo. Covas, covões, algar, sumidouro, são alguns
desses topónimos que nos indicam uma variedade de formas cársicas: campos de lapiás, dolinas,
algares, uvalas, lapas, entre outras. As características da serra determinaram, assim, a formação
maioritária de solos pobres, onde predomina uma vegetação natural de carrasco e matos
rasteiros. Neles, o homem pouco mais ousou que plantar e proteger constantemente a oliveira.
◙ As Terras Baixas – Em franco contraste com a região serrana, as férteis e verdejantes terras
baixas de Alcobaça são marcadas por cotas que raramente ultrapassam os 200 metros. O relevo
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é marcado por outeiros e colinas suaves, com declives inferiores aos 8%. Esta é uma região
dominada pela bacia aluvionar do rio Alcoa e por contextos rochosos de argila e areia. Os
recursos hídricos, nesta segunda região, manifestam-se à superfície de uma forma
incomparavelmente mais rica e diversificada. De exsurgências relativamente abundantes, o
Maciço Calcário Estremenho escoa parte das suas reservas para alimentar rios de caudal
inconstante. As lagoas são numerosas, como o confirma a própria toponímia: Lagos, Lagoa da
Junqueira, Lagoa Ruiva, Lagoa da Cova, para citar alguns exemplos. Só nas freguesias de
Aljubarrota, Évora de Alcobaça e Turquel foram localizados dezassete topónimos alusivos a estas
manifestações hídricas.
◙ A Linha de Costa – O contraste entre a região anterior e a terceira unidade territorial é menos
acentuado e, em muitas das suas características, representa mesmo uma continuidade. A sua
especificidade resulta fundamentalmente do seu contacto com o Atlântico e das transformações
que a linha de costa sofreu ao longo dos últimos séculos. De facto, nos primeiros tempos da
nacionalidade, existiram vários portos de mar na bordadura de várias reentrâncias marinhas
erradamente apelidadas de “lagoas.” Era o caso de Alfeizerão e Maiorga, com portos de mar em
locais que hoje distam vários quilómetros da linha de costa. Este recuo das águas atlânticas
deveu-se a fenómenos naturais, relacionados com a elevação da plataforma continental e com
algumas cheias excepcionais, como a que se registou em 1774. Mas o homem também teve a sua
quota de responsabilidade no processo de assoreamento. De facto, as grandes quantidades de
areia dos lastros dos navios lançadas à água, quando os portos estavam activos, e a libertação de
materiais resultante do cultivo de zonas mais altas, que aumentaram a quantidade de produtos
arrastados pelas águas dos rios e das chuvas, contribuíram para o desaparecimento destas
“lagoas.”

4.3.2 – Características Topográficas Locais
A concessão “MAIORGA-CÓS” desenvolve-se ao longo da cumeada Sul da bacia hidrográfica do
rio Cós, afluente da margem direita do rio Alcoa, e de uma forma mais abrangente insere-se no
conjunto de bacias designadas por Bacias do Oeste, limitadas a Este pela bacia do Tejo, a Norte
pela bacia do Lis e a Sul-Poente pelo Oceano Atlântico (Figura 4.2). Trata-se de uma bacia de
forma irregular com cerca de 32,7 km2, alongada e assimétrica relativamente ao traçado
longitudinal do rio que se desenvolve segundo uma orientação geral ENE-WSW.
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O rio Cós provoca um entalhe na superfície topográfica que a montante se manifesta através de
vales relativamente penetrativos e com orientação preferencial NW-SE, grosso modo
perpendiculares ao leito do rio principal, e a jusante por uma planície de inundação. As cotas na
bacia do rio Cós variam entre os 175 e os 25 metros. Longitudinalmente, as maiores cotas surgem
na nascente e as menores na foz, o que para um comprimento total de cerca de 10000 metros
desde a nascente até à foz faz com que o declive médio do leito do rio Cós seja de 1.5 %. Tratase portanto de um leito pouco inclinado (Figura 4.3).
Os locais onde se instalarão os núcleos de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS”
correspondem a flancos de encosta com declives moderados colocados na vizinhança da linha de
cumeada do bordo sul da bacia. Nestes sectores as cotas variam grosso modo desde os 75 até
aos 150 metros (Figura 4.3).
O mapa de declives da bacia do rio Cós e da envolvente à concessão “MAIORGA-CÓS”
apresenta-se na Figura 4.4. Genericamente, pode concluir tratar-se globalmente de uma bacia
com características de planura sedimentar, facto que é comprovado pela distribuição analítica dos
declives, a qual atesta que cerca de 70% da área apresenta declives no intervalo 10±8%, ou seja
inferiores a 18%. Não obstante estarmos em presença de uma bacia plana, principalmente no
sector jusante, os vales das linhas de água principais apresentam margens razoavelmente
alcantiladas, com declives em alguns pontos a superar os 30%.
A maior parte da área abrangida pela concessão “MAIORGA-CÓS”, em particular a área que será
abrangida pela lavra, apresenta declives entre os 10 e os 30%.
Relativamente à exposição das vertentes, a bacia do rio Cós encontra-se compartimentada em
três sectores distintos, a saber (Figura 4.5):
◙ Margem esquerda do rio. Neste sector dominam as encostas quentes com exposição a
Sul−Poente−Norte;
◙ Margem direita do rio. Neste sector dominam as encostas amenas com exposição a SulNascente;
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◙ Extremo Poente da bacia. Neste sector dominam as encostas frias com exposição a NorteNascente.
Os núcleos de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS” localizam-se em vertentes com
exposições predominantes Norte-Nascente (núcleos 1 e 2) ou Sul Poente (núcleo 3).
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4.4 – Solos
A caracterização e classificação dos solos, no enquadramento alargado da região de Alcobaça e
no restrito da envolvente à concessão “MAIORGA-CÓS”, foram efectuadas com base na seguinte
informação:
◙ Para o enquadramento à escala regional utilizou-se informação de carácter geral, como sendo o
Atlas do Ambiente que descrimina os tipos de solo mais frequentes em todo o território nacional
(unidades pedológicas da cartografia de solos à escala 1/1000000);
◙ Para o enquadramento à escala local utilizaram-se os dados da Carta de Solos publicada pela
FAO e pela UNESCO em 1988 bem como os elementos disponíveis referentes às unidades-solo
da Carta de Solos de Portugal (SROA, 1970, 1973; Cardoso, 1974) e, com base neles,
relacionaram-se os tipos de solo mais frequentes na região em estudo com os parâmetros
ambientais e factores humanos que mais influenciam a formação e desenvolvimento dos perfis de
alteração, como sendo a topografia, o clima, o substrato rochoso, a vegetação e as acções
antrópicas.
Sendo que os solos ocorrentes reflectem as características do substrato geológico que os
suportam, estando a sua génese relacionada fundamentalmente com a alteração das rochas de
natureza sedimentar que ocupam a totalidade da região, o reconhecimento de campo efectuado
em zonas relativamente próximas da área do projecto, permitiu validar alguns dos aspectos de
carácter geral reconhecidos pela cartografia publicada, bem como tecer algumas considerações
mais pormenorizadas sobre as características morfológicas e estruturais dos solos ocorrentes na
área do projecto e sua envolvente mais próxima.

4.4.1 – Enquadramento Regional
Segundo a carta de solos do Atlas do Ambiente, o concelho de Alcobaça é palco do
desenvolvimento de quatro tipos de solo: cambissolos cálcicos ou êutricos, fluvissolos, luvissolos
rodocrómicos cálcicos e podzóis órticos (Figura 4.6).
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Figura 4.6 - Mapa de solos do litoral português entre a Marinha Grande e o Seixal. A bacia do rio Cós,
onde se localiza a concessão "MAIORGA-CÓS", coloca-se sobre terrenos cobertos por solos do tipo cambissolo.

Os fluvissolos apresentam maior extensão no corpo aluvionar do rio Alcoa a Sudeste da Nazaré.
Estes têm valores de pH variáveis, mostrando agrupamento de classes de 5 a 6 (solos
moderadamente ácidos) e de 7 a 8.5 (moderadamente alcalinos). Esta situação estará relacionada
com a conjugação duma componente detrítica siliciosa, por vezes resultante de areias de duna,
com uma outra carbonatada cálcica, na composição da aluvião. Aqui concentram-se culturas
arvenses, dominadas por milho e forragens.
Os cambissolos êutricos são especialmente importantes em áreas de substrato essencialmente
greso-argiloso,

com

componente

carbonatada

menor.

Trata-se

geralmente

de

solos

moderadamente ácidos, (pH de 5.6 a 6.5). Fazem parte duma extensa zona situada na margem
direita do Tejo a Sul de Pombal, que é interrompida por sectores com solos mais alcalinos
concomitantes com os maciços calcários. Trata-se duma área ocupada especialmente por uma
utilização florestal para resinosas, sendo usada, subordinadamente, em culturas arvenses e
arbóreas e, pontualmente, em folhosas.
Os podzóis associados a regossolos êutricos situam-se nas áreas litorais ocupadas por areias
eólicas. Trata-se de solos moderadamente ácidos onde predominam as resinosas. Outro tipo de
podzol está associado a cambissolos êutricos que, definindo uma zona de transição para aqueles,
ocupam sobretudo terrenos pliocénicos. Aqui há o predomínio de culturas de resinosas.
Nos terrenos calcários desenvolvem-se luvissolos rodocrómicos cálcicos, que apresentam pH
entre 7.4 e 8.5 (moderadamente alcalinos). Aqui ocorrem importantes culturas arbustivas (vinha),
a que se associam folhosas (especialmente oliveira), embora uma boa parte do terreno esteja
inculto.
Sem expressão na carta 1:1000000, do Atlas do Ambiente, há a considerar os litossolos. Trata-se
de solos de reduzida espessura, situando-se em zonas onde se encontram rochas sem grandes
sinais de meteorização, a menos de 10 cm de profundidade. Um outro conjunto de solos também
não representado no Atlas do Ambiente é o formado pelos coluvissolos, ou seja pelos solos
desenvolvidos por acarreio lateral de material alterado até linhas de água sem escorrência
permanentes, vulgo lameiros.
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4.4.2 – Enquadramento Local
No interior da concessão “MAIORGA-CÓS” e sua envolvente mais próxima dominam os
cambissolos. São solos de espessura mediana, de cor parda escura a parda amarelada, textura
arenosa a franco-arenosa, e com bastante saibro, cascalho e calhau rolado ou sub-rolado. De
compacidade média a reduzida, trata-se de solos bastante porosos, com consistência branda a
ligeiramente dura. Não plásticos e não adesivos, apresentam teores medianos em matéria
orgânica.

4.4.3 – Uso dos Solos
A envolvente à concessão “MAIORGA-CÓS” é dominada por três grupos principais de usos do
solo, todos eles com subgrupos, a saber (Figura 4.7):
◙ Zonas florestais, com predomínio das florestas de resinosas na vizinhança NW (Casal da Areia)
e das florestas mistas na vizinhança Este entre Cós e o Juncal, e com manchas dispersas de
espaços florestais degradados e de florestas de folhosas;
◙ Áreas agrícolas, com o predomínio dos sistemas culturais e parcelares complexos (hortas em
associação com o tecido urbano descontínuo) e dos pomares, ocorrendo também manchas de
culturas anuais de regadio e sequeiro (milho, batata, etc.), de culturas permanentes (olivais,
vinhas), ou de espaços naturais (pastagens);
◙ Outras áreas, de onde se destacam as zonas urbanas, as áreas ocupadas por infra-estruturas
industriais e comerciais, e as áreas degradadas por ocupação antrópica diversa (p.e. unidades
extractivas de recursos geológicos).
Na concessão “MAIORGA-CÓS” predominam as zonas florestais.
As alterações no uso dos solos no período 1995-2005 ilustram-se nas Figura 4.8 e Figura 4.9.
Verifica-se um predomínio da conversão de alguns espaços florestais em áreas de extracção
mineira, principalmente na vizinhança Este da concessão, ou em infra-estruturas rodoviárias na
vizinhança Oeste correspondendo à construção do traçado da auto-estrada A8.
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Por outro lado verificou-se uma consolidação do espaço urbano manifesta na conversão de
diversas manchas classificadas em 1995 como “Sistemas Culturais e Parcelares Complexos” em
machas classificadas dez anos mais tarde em “Tecido Urbano Descontínuo”.

4.4.4 – Capacidade do Uso do Solo no Interior da Concessão
O uso potencial do terreno no qual se insere o projecto foi determinado a partir da Classificação
de Capacidades dos Solos. Segundo este método, o critério de classificação depende dos
seguintes factores: declive, textura do solo e pedregosidade, clima, humidade (drenagem e
disponibilidade de água) e risco de erosão.
A estes factores acrescem os parâmetros intrínsecos à própria área que será intervencionada pela
lavra, tais como:
◙ A dimensão e profundidade da corta;
◙ O volume de material para regularização da depressão escavada;
◙ A existência de terras vegetais para substrato de sementeiras de espécies herbáceas e
arbustivas de modo a viabilizar a recuperação de patamares do céu-aberto;
◙ A eventual necessidade de recorrer a material de aterro e terras de boa qualidade nas
proximidades da concessão, de forma a possibilitar a modelação e a regularização localizada do
céu-aberto.
A conjugação e ponderação de todos os factores que directa ou indirectamente podem
condicionar o modelo de recuperação paisagística a implementar na concessão deverá ser tida
em linha de conta aquando da tomada de opções relativamente ao modelo de recuperação e
destino a dar ao espaço intervencionado.
Com base na aplicação do método da Classificação de Capacidades dos Solos, concluiu-se que
os usos potenciais para o solo afecto à concessão “MAIORGA-CÓS”, após o términus da
actividade extractiva, são os cultivos limitados, os pastos, o uso florestal e por fim o uso
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recreativo, os quais se consideram verosímeis no caso em concreto. Tendo em consideração as
características específicas da zona, nomeadamente a ocupação do solo na envolvente à mesma,
propõe-se o uso florestal. Atendendo ao substrato rochoso e às características climáticas, as
espécies arbóreas seleccionadas para o povoamento florestal serão o pinheiro bravo (Pinus
pinaster).
4.5 – Planeamento e Ordenamento do Território
O planeamento e o ordenamento do território constituem uma política fundamental para o
desenvolvimento sustentado das regiões, integrando diversas medidas globais e sectoriais que
contribuem para a promoção do desenvolvimento local e para o melhoramento das condições de
vida das populações residentes. O conhecimento prévio da ocupação do solo, a análise das
perspectivas de evolução demográfica e das variáveis de desenvolvimento social e económico, e
os conceitos de protecção do ambiente e conservação da natureza, são alguns dos factores mais
relevantes para se implementar um correcto e eficaz ordenamento do território numa determinada
área e/ou região.
Para o estudo da relação dos solos com figuras de Planeamento, Ordenamento e Áreas de Uso
Condicionado do Território, consultou-se o Plano Director Municipal (PDM) da Câmara Municipal
de Alcobaça, bem como alguns Planos Especiais de Ordenamento do Território, concretamente os
que definiram as áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas no âmbito do Dec. Lei
Nº 19/93 de 23 de Janeiro.

4.5.1 – Áreas de Uso Condicionado
Carta da Reserva Agrícola Nacional
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) encontra-se legalmente definida pelo Dec. Lei Nº 196/89 de
14 de Junho, alterado pelo Dec. Lei Nº 274/92 de 12 de Dezembro. São integrados na RAN os
solos com maior aptidão agrícola, de acordo com sistemas de classificação definidos pelas
respectivas entidades públicas, por constituírem solos de interesse e valor fundamental para as
práticas agrícolas, que interessa preservar nas áreas afectas exclusivamente à agricultura.
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A RAN tem como objectivo promover a protecção dos solos de maior valia agrícola, enquanto
recurso natural não renovável, reservando o seu uso para fins exclusivamente agrícolas.
Focalizando-se a distribuição da RAN nos terrenos da concessão, pode constatar-se que a
concessão “MAIORGA-CÓS” não assenta em solos pertencentes à RAN (ver cartografia da RAN
na Figura 4.10a – Planta de Ordenamento do PDM e Figura 4.10b – Planta de Condicionantes do
PDM).
Carta da Reserva Ecológica Nacional
A Reserva Ecológica Nacional (REN), criada pelo Dec. Lei Nº 321/83 de 5 de Julho, foi redefinida
pelo Dec. Lei Nº 93/90 de 19 de Março, diploma que foi sujeito a diversas alterações e revogado
pelo Dec. Lei 166/2008 de 22 de Agosto que no presente estabelece o seu regime jurídico.
A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade
ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos naturais, são objecto de protecção
especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial
especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do
solo, identificando os usos e as acções compatíveis com os objectivos desse regime nos vários
tipos de áreas.
A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objectivos:
a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos
biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços
ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das actividades humanas;
b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação
marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes,
contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a
sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens;
c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação
da Natureza;
d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da
União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.
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Na definição da REN, a legislação prevê a identificação de sistemas biofísicos relevantes, como
por exemplo:
◙ Áreas de Protecção do Litoral – (a) Faixa marítima de protecção costeira, b) Praias, c) Restingas
e ilhas –barreira, d) Tômbolos, e) Sapais, f) Ilhéus e rochedos emersos no mar, g) Dunas costeiras
e dunas fósseis, h) Arribas e respectivas faixas de protecção, i) Faixa terrestre de protecção
costeira, j) Águas de transição e respectivos leitos, l) Zonas de protecção das águas de transição;
◙ Áreas Relevantes para a Sustentabilidade do Ciclo Hidrológico Terrestre – a) Cursos de água e
respectivos leitos e margens, b) Lagoas e lagos e respectivos leitos, margens e faixas de
protecção, c) Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN, bem
como os respectivos leitos, margens e faixas de protecção, d) Áreas estratégicas de protecção e
recarga de aquíferos;
◙ Áreas de Prevenção de Riscos Naturais – a) Zonas adjacentes, b) Zonas ameaçadas pelo mar
não classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos
Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, c) Zonas ameaçadas pelas cheias
não classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos
Hídricos, d) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, e) Áreas de instabilidade de
vertentes.
Os sectores de lavra dos núcleos de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS” não interferem
com terrenos incluídos na Reserva Ecológica Nacional (ver cartografia da REN na Figura 4.10a –
Planta de Ordenamento do PDM e Figura 4.10b – Planta de Condicionantes do PDM).

4.5.2 – Ordenamento do Território
Plantas de Ordenamento e Condicionantes
Focalizando-se a distribuição das classes de espaço do Ordenamento do Território nos terrenos
da concessão, pode constatar-se que os núcleos de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS”
assentam numa zona pertencente à classe “Outras Áreas Agrícolas” (Figura 4.10a).
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Os mesmos núcleos não interferem com outro tipo de condicionantes tal como definidas na Planta
de Condicionantes do PDM de Alcobaça (Figura 4.10b).
O regulamento do PDM de Alcobaça, no seu Artº 41º, é omisso relativamente à utilização de
terrenos classificados como “Outras Áreas Agrícolas” para o efeito da exploração de recursos
geológicos (uso compatível), ou seja, não interdita essa mesma exploração.
Nos últimos 10 anos a região abrangida pela concessão não foi atravessada por fogos florestais
(Figura 4.11).

4.5.3 – Planos Especiais de Ordenamento do Território
No que diz respeito a outras figuras de planeamento legalmente definidas por planos especiais e
regionais de ordenamento, pode constatar-se que a área da concessão “MAIORGA-CÓS” se
encontra significativamente afastada de qualquer área protegida ou sítio classificado pelo Instituto
da Conservação da Natureza e Biodiversidade. (Figura 4.12a e Figura 4.12b).

4.5.4 – Unidades Similares
No raio de um quilómetro em torno dos núcleos de exploração da concessão, não existe qualquer
unidade similar materializada por exploração de recursos geológicos licenciada ou a licenciar, em
lavra activa ou suspensa (Figura 4.13).
Exteriores à envolvente de 1 km traçada em redor dos núcleos de exploração, localizadas a Este
da concessão “MAIORGA-CÓS” ao longo do eixo do sinclinal de Cós-Juncal (alinhamento ENEWSW, Figura 4.13), surgem diversas explorações de areias e argilas (nº 6274 “Quinta do
Chicalhão nº 4”, nº 6231 “Ribeira do Grou”, nº 5699 “Carregueira nº 2”, nº 5698 “Sra. da Luz nº 2,
etc.), algumas em actividade (Fotos 4 e 5), outras abandonadas (Foto 6) ou recuperadas (Foto 7),
pertencentes a diversos exploradores (Cerâmica Condestável, J. Coelho da Silva, Margon,
Cerâmica F. Santiago, Cerâmica de Bandeiras, Lda., etc.).
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Foto 4 – Exploração activa de recursos geológicos da vizinhança Este da concessão “MAIORGACÓS”, exterior ao buffer de 1 km traçado em redor dos núcleos de exploração.

Foto 5 – Outra exploração activa de recursos geológicos da vizinhança Este da concessão
“MAIORGA-CÓS”, exterior ao buffer de 1 km traçado em redor dos núcleos de exploração.
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Foto 6 – Exploração abandonada de recursos geológicos da vizinhança Este da concessão
“MAIORGA-CÓS”, exterior ao buffer de 1 km traçado em redor dos núcleos de exploração.

Foto 7 – Exploração recuperada de recursos geológicos da vizinhança Este da concessão
“MAIORGA-CÓS”, exterior ao buffer de 1 km traçado em redor dos núcleos de exploração. Em
segundo plano observa-se zona de secagem de barros de exploração contígua.
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4.6 – Caracterização Climática
No presente estudo, a caracterização do clima faz-se segundo duas perspectivas distintas: uma
de incidência espacial, outra focalizada numa estação de referência. No primeiro caso, tivemos
por objectivo a visualização da distribuição dos meteoros mais importantes (precipitação,
temperatura, vento, ETR, insolação) numa extensão alargada ⎯ bacia das Ribeiras do Oeste. No
segundo caso, pretendemos fornecer informação detalhada sobre a totalidade dos descritores
climáticos, para tal utilizando uma estação que tivesse disponível essa informação e que pudesse
ser utilizada como referência devido à sua proximidade relativamente ao local do projecto. No
caso em concreto, utilizou-se como estação de referência a estação meteorológica Alcobaça, por
ser a que apresenta o registo climatológico de melhor qualidade e por se localizar relativamente
perto da área do projecto. Em análises pontuais utilizaram-se ainda dados de outras estações.
4.6.1 − Análise no Contexto da Bacia das Ribeiras do Oeste
A precipitação no conjunto de bacias designadas Ribeiras do Oeste apresenta grande
variabilidade, quer em termos espaciais quer em termos sazonais. A análise efectuada assenta
nos registos de 34 estações meteorológicas, cujos dados mensais e anuais relativos aos período
2000-2005 podem ser encontrados em www.inag.pt (estações da rede automática), e cuja
distribuição espacial se ilustra na Figura 4.14. Nota-se uma tendência geral de variação da
precipitação anual (P) segundo um eixo NNE-SSE, com aumentos graduais desde P < 700
mm/ano em Cascais até P > 800 mm/ano nos pontos mais altos das serras calcárias a Norte (Aire
e Candeeiros), conforme se ilustra na Figura 4.15. A esta tendência geral sobrepõe-se o efeito
orográfico da presença da Serra de Montejunto que provoca uma variação da precipitação
segundo um eixo WNW-ESSE com aumentos desde P < 700 mm/ano em Peniche até 725 < P <
750 no Cadaval.
A precipitação anual na bacia hidrográfica do rio Cós e na concessão “MAIORGA-CÓS” é superior
a 800 mm (Figura 4.15).
A variabilidade sazonal da precipitação é observável na Figura 4.16. Em termos médios, os meses
mais pluviosos são os de Novembro e Dezembro que apresentam precipitações superiores a 100
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Figura 4.14 - Estações com dados climáticos no interior da bacia das Ribeiras do Oeste.
Símbolos: P - Precipitação; T - Temperatura
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Figura 4.15 - Distribuição da precipitação anual (mm) nas bacias das Ribeiras do Oeste e do Rio Cós
e na vizinhança da concessão "MAIORGA-CÓS".

mm/mês. Estas precipitações contrastam fortemente com as dos meses de Julho e Agosto que
são inferiores a 10 mm/mês. Em termos absolutos a situação é muito semelhante, sendo que os
valores máximos sobem acima dos 140 mm/mês em Novembro e Dezembro e os valores mínimos
descem abaixo dos 5 mm/ano em Julho e Agosto.
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Figura 4.16 – Variação sazonal da precipitação na bacia das Ribeiras do Oeste.
A distribuição das temperaturas médias anuais na bacia das Ribeiras do Oeste mostra-se na
Figura 4.17. Com excepção do extremo Sul, onde as temperaturas se colocam no intervalo 1617.5 ºC, os registos demonstram que se trata de uma zona de poucos gradientes térmicos onde
as temperaturas intervalam ora entre os 12.5 e os 15 ºC ora entre os 15 e os 16ºC.
Os valores médios anuais e mensais da Evapotranspiração Real (ETR) relativos à bacia das
Ribeiras do Oeste assinalam-se na Figura 4.18. Verifica-se um claro efeito orográfico sobre a
evapotranspiração, provocado pela presença das Serras de Montejunto e de Aire e Candeeiros
acima do paralelo de Torres Vedras, que tem como resultado uma variação da ETR segundo um
eixo NE-SW com aumento da mesma no sentido daquelas serras. Em termos médios, observa-se
então que as menores ETR rondam os 400-450 mm/ano no litoral SW e as maiores variam entre
600 e 700 no interior NE.
Na bacia do rio Cós e na área do projecto a ETR ronda os 600 mm/ano.
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e na vizinhança da concessão "MAIORGA-CÓS".
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Figura 4.18 - Distribuição da evapotranspiração real - ETR (mm/ano) nas bacias das Ribeiras do Oeste e do
Rio Cós e na vizinhança da concessão "MAIORGA-CÓS".

Os valores da insolação média anual ilustram-se na Figura 4.19, observando-se uma larga
predominância do escalão 2400-2500 horas/ano, situação que também se verifica na área
abrangida pela concessão “MAIORGA-CÓS”.
O vento é uma grandeza vectorial e como tal apresenta 3 componentes (x, y, z), sendo que a sua
resultante determina a direcção do vento em cada instante. Os ventos mostram variações
espaciais significativas, em consequência das particularidades orográficas, de forma que uma
representação destes deve sempre ser baseada em cartas de isolinhas.
No caso da bacia das Ribeiras do Oeste, a análise da velocidade e direcção dos ventos foi feita
com base nos registos das estações meteorológicas utilizadas na análise da precipitação (ver
localização das estações na Figura 4.14).
A distribuição espacial da velocidade média anual do vento na bacia hidrográfica das Ribeiras do
Oeste apresenta-se na Figura 4.20. Em termos anuais, os valores médios da velocidade do vento
variam entre 0 e 2.9 m/s. Grosso modo, as velocidades tendem a diminuir há medida que se
caminha para Norte, embora haja oscilações intermédias como aliás seria de esperar devido às
múltiplas particularidades orográficas que o conjunto de pequenas bacias hidrográficas
proporciona.
No interior da bacia hidrográfica do rio Cós e da concessão “MAIORGA-CÓS” os valores médios
anuais da velocidade do vento são muito baixos, variando entre 0.6 e 0.8 m/s (Figura 4.20). Tratase portanto de uma zona com eficácia reduzida relativamente à exportação de poeiras.

4.6.2 – Análise Focalizada na Estação de Referência
No Quadro 4.2 apresentam-se as principais referências da Estação Meteorológica de Alcobaça.
Para o período de observação considerado, 1978/1990, os valores analisados para os diversos
meteoros consideram-se suficientes e representativos para a caracterização meteorológica a nível
regional da área em estudo, e concretamente da área onde se insere o projecto, salvaguardandose no entanto o efeito da altitude sobre alguns meteoros mais vulneráveis à sua influência, dada a
diferença de altitude que se verifica entre a zona de estudo e a zona onde se encontra implantada
esta estação climatológica.
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Figura 4.19 - Distribuição da Insolação (horas/ano) nas bacias das Ribeiras do Oeste e do Rio Cós
e na vizinhança da concessão "MAIORGA-CÓS".
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Figura 4.20 - Distribuição da velocidade do vento média diária nas bacias das Ribeiras do Oeste e do
Rio Cós e na vizinhança da concessão "MAIORGA-CÓS".

Quadro 4.2 – Referências da Estação Meteorológica de Alcobaça.
Latitude

Longitude

Altitude

Período de observação

39º31’N

08º58’W

38 m

1978/1990

Temperatura e Precipitação
A área em estudo situa-se na Zona Fito-Climática Mediterrâneo-Atlântica, caracterizada por
apresentar um clima de transição entre as influências marítimas do Atlântico e do Mediterrâneo,
com maior preponderância de temperaturas frias. A Figura 4.21 ilustra o enquadramento da
conccessão nas Zonas Fito-Climáticas de Portugal, podendo observar-se que a mesma se
posiciona já na transição para a Zona Atlântico-Mediterrânea.

Legenda:

Atlântica

Mediterrânea

Subatlântica

Submediterrânea

Ibero-Mediterrânea

Mediterrâneo-Atlântica

Atlântico-Mediterrânea

Oro-Atlântica

Área em estudo

s/
escala
Adaptado de Costa, Mário Silveira (1998)

Figura 4.21 – Zonas Fito-Climáticas de Portugal.
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Para o período de tempo considerado, o valor médio da temperatura anual é de 15ºC, sendo o
mês mais quente o de Agosto com uma média de 20,2ºC e o mês mais frio o de Janeiro com
9,7ºC. Ao nível do concelho de Alcobaça, a temperatura média anual varia entre os 13,3ºC e os
14,7ºC.
Relativamente a valores absolutos (extremos) está registado como máximo 40,8ºC em Junho e
como mínimo 5,5ºC negativos em Janeiro. As temperaturas mais elevadas registam-se nos meses
de Verão, sob a influência da depressão de origem térmica que se forma na Península Ibérica
dando origem a massas de ar quente e seco. As temperaturas mais baixas ocorrem no Inverno,
quando a região é atingida por massas de ar frio e seco formadas no anticiclone ora sobre a
Europa Central ora no mar do Norte.
O Verão é moderado a quente, com temperaturas máximas superiores a 25ºC em cerca de 64
dias do ano, essencialmente distribuídos pelos meses de Julho, Agosto e Setembro. O Inverno é
moderado, com cerca de 16 dias por ano distribuídos por cinco meses (Novembro a Março), em
que se atingiram temperaturas abaixo dos 0ºC.
A precipitação média total anual é de 833,8 mm, com maior contribuição dos meses de Dezembro
(143,8), Novembro (109,1) e Fevereiro (108,6). O Dezembro é mais pluvioso, sendo a precipitação
média mais baixa atingida no mês de Agosto, com 7,1 mm. O número médio de dias por ano com
valores de precipitação compreendidos entre 0.1 mm e 10 mm e iguais ou superiores a 10 mm, é
de 93 e de 27, respectivamente.
Dependendo em grande parte da altitude e da forma de precipitação (chuva, neve, granizo,
saraiva, orvalho, geada, sincelos e neve gelada), os valores médios anuais vão aumentando em
direcção aos maiores relevos, podendo variar entre os 1000 e os 1400 mm/ano com os valores
máximos a serem atingidos na Serra de Aire e Candeeiros.
Deve no entanto referir-se que os dados disponíveis são testemunhas de um decréscimo
sustentado das precipitações anuais, que vem a ocorrer nos últimos 30 anos, conforme se pode
constatar na Figura 4.22 relativa à estação 16E/02G designada Minde.

________________________________________________________________________________________________
Concessão de Exploração de Caulino “MAIORGA-CÓS” – Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria
81

2000

P (mm/ano)

1500

1000

500

P = 1200 - 10 Ano

ESTAÇÃO DE MINDE (16E/02G)

19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06

0

Ano

Figura 4.22 – Variação da precipitação anual na estação de Minde nas últimas três décadas.
A figura ilustra um cenário de recessão pluviométrica caracterizado por um declínio médio da
precipitação na ordem dos 10 mm/ano. Quando integrada num período de três décadas, esta
situação representa uma redução superior a 300 mm/ano na precipitação caída actualmente sobre
a região de Alcobaça.
Analisando o gráfico termopluviométrico da Figura 4.23, obtido pelo método de Gaussen, verificase a ocorrência de 4 meses secos (Junho, Julho, Agosto e Setembro), com valores de
precipitação inferiores a duas vezes os valores da temperatura, e 8 meses húmidos (Outubro a
Maio) onde os valores da precipitação assumem valores superiores a duas vezes os da
temperatura.
A interpretação do gráfico termopluviométrico põe em evidência a influência da depressão sobre a
Península Ibérica que transporta ar muito seco, prolongando o período estival e encurtando o
período húmido.
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Figura 4.23 – Gráfico termopluviométrico para a região.
Ventos
O vento mais frequente sopra do quadrante NW (32,6%), seguindo-se o quadrante N com uma
frequência bastante inferior (14,1%). Os períodos de calmaria (C) atingem os 17,6%, sendo
praticamente nula a ocorrência na região de ventos intensos. A Figura 4.24 ilustra a frequência do
vento nos oito rumos.
As velocidades médias mensais registadas são bastante baixas, variando entre os 2 Km/h (no
período Outubro a Janeiro) e os 4 Km/h (no período Fevereiro a Setembro), podendo atingir-se
velocidades próximas dos 5 km/h em Julho, conforme se observa na série cronológica do Ano
Hidrológico 2005/2005 relativa à estação de Minde representada graficamente na Figura 4.25
(círculos a verde).
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Figura 4.24 – Frequência do vento nos oito rumos considerados.
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Figura 4.25 – Valores médios diários (círculos a cinzento) e mensais (círculos a verde) da
velocidade do vento registados na estação meteorológica 16E/02G designada Minde.
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Se focalizarmos a análise nas velocidades médias diárias (círculos a cinzento), poderemos
concluir que só em dois dias do ano se registaram velocidades superiores a 10 km/h e só em seis
dias do ano se registaram velocidades superiores a 8 km/h.
Nevoeiro e Nebulosidade
A ocorrência de nevoeiro é pouco significativa, ocorrendo em média apenas em 9 dias do ano. A
nebulosidade constitui um fenómeno mais frequente sendo superior ou igual a 8 em 129 dias do
ano e menor ou igual a 2 em 96 dias do ano.
Humidade, Insolação e Evaporação
A humidade varia inversamente com a temperatura pelo que os valores mais elevados ocorrem
nas manhãs dos meses de Inverno. A região apresenta um clima moderadamente húmido com um
valor médio anual de humidade relativa de 80% e 64% respectivamente às 9 e 15 horas. A região
apresenta baixos valores de insolação, com 50% de tempo descoberto a que corresponde um
total de 2249,3 horas por ano.
A evaporação é moderada a baixa, com 897,3 mm anuais. Aumentando com a temperatura, os
valores mais elevados da evaporação referem-se aos meses mais quentes do Verão – Julho e
Agosto, atingindo em Agosto o valor máximo (107,2 mm).
Orvalho e Geada
O orvalho é um fenómeno bastante mais frequente que a geada. Ocorre em 152 dias do ano, com
maior incidência nos meses de Outubro e Março. Dezembro, com uma média de 9 dias por ano, é
o mês a que corresponde a menor ocorrência deste fenómeno.
A geada é um fenómeno pouco frequente, ocorrendo em média apenas em 20 dias do ano,
embora se distribua por sete meses do ano – Novembro a Maio, com máximos em Janeiro (7,3
dias) e Dezembro (5,8 dias). Relativamente ao concelho de Alcobaça, a geada ocorre entre 2 a 4
meses do ano, com uma frequência de 20 a 40 dias no ano.
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Neve, Granizo e Saraiva
São fenómenos muito raros na região alvo de estudo, devido à influência Atlântica. Apesar da
estação de Alcobaça se posicionar a uma altitude inferior à da zona em estudo, e apesar destes
meteoros serem bastante vulneráveis a variações de altitude, verifica-se a nível local uma
incidência relativamente baixa destes fenómenos.
Classificação Climática
A caracterização do clima tem por objectivo principal a definição e delimitação de zonas
aproximadamente homogéneas em relação aos dois regimes climáticos mais importantes: o
térmico e o da precipitação. Para classificar o clima da região utilizaram-se as Classificações
Climáticas de Koppen e de Thornthwaite (quantitativas), que fundamentalmente se baseiam nos
valores médios da temperatura do ar e da precipitação, e na distribuição correlacionada destes
dois meteoros pelos meses do ano.
◙ Classificação de Koppen – Esta classificação é usualmente utilizada na caracterização de
extensas porções de território no âmbito da definição dos macroclimas territoriais e/ou continentais
(análise com carácter macro ou mesoclimático). O território nacional é caracterizado por
temperaturas médias do mês mais frio compreendidas entre 0ºC e 18ºC, e por valores de
precipitação do mês mais chuvoso três vezes maiores do que os do mês mais seco, sendo para
estes parâmetros classificado, segundo Koppen, de clima tipo C.
No concelho de Alcobaça, as características termopluviométricas correspondem igualmente ás do
clima tipo C, especificamente ao do clima tipo Csb: ( C – Clima temperado húmido sem quedas
regulares de neve, onde a temperatura do ar no mês mais frio do ano está compreendida entre 3ºC e +18ºC; ( s – Estação seca no Verão, onde a quantidade de precipitação no mês mais seco
do semestre quente é inferior a um terço da do mês mais chuvoso do semestre frio, e inferior a 40
mm; ( b – Verão pouco quente mas extenso, onde a temperatura média do ar no mês mais
quente é inferior a 22ºC, havendo mais de 4 meses em que a temperatura média do ar é superior
a 10ºC.
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◙ Classificação de Thornthwaite – A classificação climática de Thornthwaite é a que melhor se
adapta à situação de referência geográfica e aos aspectos relativos à cobertura vegetal, uma vez
que assenta no cálculo do balanço hídrico ao nível do solo, e pelo facto de ser a mais indicada
para caracterizar o clima em termos regionais e/ou locais. Considerados os quatro parâmetros
climáticos de Thornthwaite (índice de aridez; índice de humidade; índice hídrico; e eficácia térmica
no verão), considera-se segundo esta classificação o clima da região em estudo como sendo
mesotérmico (temperado), super-húmido, com pequena eficácia térmica e moderado défice de
água no Verão.
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4.7 – Recursos Hídricos

4.7.1 – Rede de Drenagem
Em termos regionais, a concessão “MAIORGA-CÓS” localiza-se na bacia das Ribeiras do Oeste
(Figura 4.2). Em termos locais, como já foi referido, a concessão desenvolve-se ao longo da linha
de cumeada Sul da bacia hidrográfica do rio Cós (área próxima de 32,7 km2) que é um afluente da
margem direita do rio Alcoa.
O padrão de drenagem da bacia do rio Cós, projectado sobre o seu bloco-diagrama, ilustra-se na
Figura 4.26.
Hierarquia Fluvial
A hierarquia fluvial estabelece a classificação de determinado curso de água no conjunto total da
bacia hidrográfica em que se encontra inserido. Estabelece-se com vista a facilitar e tornar mais
objectiva a análise morfométrica.
A ordem dos cursos de água reflecte o grau de ramificação ou bifurcação da rede hidrográfica,
permitindo a sua hierarquização. De acordo com Strahler (1981), os canais sem tributários são
considerados de ordem 1. A junção de dois segmentos de ordem 1 origina um canal de ordem 2,
que se prolonga até se encontrar com outro segmento da mesma ordem, de cuja união nascerá
um canal de ordem 3. E assim sucessivamente (Figura 4.27). Relativamente ao escoamento, as
linhas de água de 1ª ordem apresentam geralmente escoamento efémero, as de 2ª e 3ª ordem
escoamento intermitente e as de ordem superior a 3 escoamento perene.
A drenagem na bacia do rio Cós apresenta um desenvolvimento semelhante à configuração de
uma árvore, com os tributários a distribuírem-se em todas as direcções sobre a superfície do
terreno, confluindo segundo ângulos agudos (padrão dendrítico).
Como é característico das ribeiras de cabeceira, o rio Cós constitui uma linha de água de ordem
variável atingindo a ordem máxima de 5 no sector mais a jusante.
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Figura 4.27 − Ordem dos cursos de água segundo a classificação de Strahler (1981).
A concessão “MAIORGA-CÓS” é rodeada por linhas de água de ordem 2 e 3 sendo atravessada
unicamente por talvegues de ordem 1 e 2. Os núcleos de exploração da concessão são rodeados
a Norte por linhas de água de ordem 1 (Figura 4.28).

4.7.2 – Piezometria e Parâmetros Hidráulicos
O estudo da piezometria regional e local assentou nos dados das estações da rede piezométrica
nacional cuja informação se encontra disponível em www.inag.pt. Com base nos registos do nível
hidrostático efectuados nos últimos três anos hidrológicos (2005/06 a 2007/08), ou da sua
profundidade relativamente à superfície terrestre de que é exemplo o registo apresentado na
Figura 4.29, referente à estação 307/119, foi possível efectuar um sem número de cálculos cujos
resultados se apresentam de forma sintetizada nos parágrafos seguintes.
A distribuição espacial da profundidade do nível hidrostático médio (NHE) na bacia do rio Cós e
correspondente ao período em apreço mostra-se na Figura 4.30. A profundidade do NHE varia
entre os 100-200 m ao longo da linha de cumeada do limite SE da bacia e os 0-10 m na planície
de inundação da vizinhança da foz do rio. Isto implica que o fluxo hídrico sub-superficial é
condicionado preferencialmente pelo gradiente topográfico, o que seria de esperar tratando-se de
uma bacia sedimentar.
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No interior da concessão “MAIORGA-CÓS” as profundidades do NHE variam entre os 20 e os 100
metros, rondando nos núcleos de exploração, em termos médios, os 60-80 metros.
A distribuição espacial do NHE em conjunto com a sua variação temporal permitiram estimar a
distribuição espacial da condutividade hidráulica na bacia do rio Cós e na concessão “MAIORGACÓS”. A metodologia utilizada recorre ao método das diferenças finitas, cuja compreensão
necessita do entendimento prévio dos seguintes conceitos:

◙ Variação espacial do NHE num ponto -

Δh
:
Δs

Δh
⎛ h − hO ⎞ ⎛ hN − hS
= ⎜ E
⎟ ⎜⎜
Δs
⎝ 2Δx ⎠ ⎝ 2Δy
2

⎞
⎟⎟
⎠

2

em que:
hE e hO – são os NHE em pontos localizados Δx metros para Este e Oeste do ponto em causa;
hN e hS – são os NHE em pontos localizados Δy metros para Norte e Sul do ponto em causa;
Os valores de h são determinados de forma simples a partir dos mapas de distribuição espacial do
NHE. Basta que para tal se implantem sobre os mesmos grelhas constituídas por linhas
horizontais e verticais espaçadas de Δy e Δx metros, respectivamente.

◙ Variação temporal do NHE num ponto -

Δh
:
Δt

Δh h(t 2 ) − h(t1 )
=
Δt
t 2 − t1
em que
h(t1) é o NHE do ponto num dado instante t1 e h(t2) é o NHE do ponto num instante posterior t2.
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A distribuição espacial da condutividade hidráulica média (K) na bacia hidrográfica do rio Cós e na
concessão “MAIORGA-CÓS” mostra-se na Figura 4.31. Na bacia do rio Cós os valores de K
variam entre 0 e 10 metros por dia, valores considerados aceitáveis face à natureza dos materiais
drenantes.
Os valores de K podem relacionar-se com os sistemas aquíferos presentes (ver Figura 4.36), em
particular com a sua produtividade, conforme se ilustra Figura 4.32 que cobre a região entre a
Marinha Grande e as Caldas da Rainha.
Por exemplo, os valores relativamente elevados que surgem a SW da Marinha Grande podem
associar-se ao sistema aquífero “Vieira de Leiria – Marinha Grande” cuja produtividade ascende a
15 l/s, ao passo que os valores reduzidos que ocorrem na bacia do rio Cós associam-se ao
sistema aquífero “Alpedriz” que apresenta uma produtividade de 2.2 l/s. Finalmente, a faixa
contínua de valores de K < 4 m/dia entre as Caldas da Rainha e Alcobaça associa-se a unidades
indiferenciadas de baixa ou mesmo nula produtividade.

4.7.3 – Escoamento Fluvial e Recarga de Aquíferos
Em termos de regime, o rio Alcoa e os seus afluentes comportam-se como cursos de água do tipo
torrencial, ou mais precisamente mediterrânico, uma vez que registam forte variabilidade dos
caudais ao longo do ano hidrológico.
A análise dos escoamentos fluviais foi feita sobre os dados registados na estação hidrométrica de
Ponte de Óbidos, a mais próxima da área do projecto com registo de dados adequado. A
informação considerada relevante relativamente a esta estação, que faz a monitorização contínua
do rio Arnoia, apresenta-se no Quadro 4.3.
O comportamento típico dos escoamentos registados na estação hidrométrica de Ponte de Óbidos
no período 1982−1989 é o que se mostra na Figura 4.33 para os anos hidrológicos 1984/85 e
1985/86. Os círculos assinalam as medições efectuadas enquanto que as linhas a tracejado
materializam os escoamentos de base.
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Quadro 4.3 – Informação considerada útil relativamente à estação hidrométrica de Ponte de
Óbidos. Os valores de Qi, Qf, t1 e Recarga correspondem a valores médios afectos ao período
1982−1989. Fonte: www.inag.pt.
Parâmetro

Unidades

Valor

Código

17C/04H

Nome

PONTE ÓBIDOS

M

m

P

m

-87978.542
-33432.049

2

Área

Km

Qi

m3/s

Qf

m3/s

t1

dias

Recarga

mm/ano

106.98
1.81
0.26
140
76

10

Q (m/s)

Qi = 1.19 m3/s (Abril 1986)
Fluxo de base

1

Qf = 0.25 m3/s (Out 1985)
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Figura 4.33 – Ilustração do método do hidrograma para o cálculo da recarga anual. Dados
relativos à estação hidrométrica de Ponte de Óbidos.
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A partir dos escoamentos de base é possível determinar a recarga aquífera entre períodos
recessivos pelo método do hidrograma, cuja fórmula é:

R = (Qi − Q f )

t1
× 60 × 60 × 24 ×1000
2.3 × A

em que R (mm) é a recarga anual, Qf (m3/s) é o caudal de base no final de um período recessivo,
Qi (m3/s) o caudal de base no início do período recessivo seguinte, t1 (dias) o tempo
correspondente a um ciclo logarítmico de caudal, e A (m2) a área localizada a montante da
estação hidrométrica (área drenada).
Os valores médios de Qf, Qi e t1 relativos à estação de Ponte de Óbidos e ao período 1982−1989
são os que se apresentam nas linhas 7 a 9 do Quadro 4.3. Tendo por base estes valores, estimase que a recarga média anual na vizinhança da área em estudo é de cerca de R = 76 mm/ano.
Trata-se de um valor relativamente baixo, mas note-se que a análise climática permitiu concluir
que a precipitação média anual na região não ultrapassa os 900 mm/ano e que evapotranspiração
real ronda os 600 mm/ano, logo que as disponibilidades hídricas para infiltração e escoamento
ascendem a um valor tão baixo quanto 300 mm/ano. Relativamente às disponibilidades hídricas
anuais, a recarga ronda os 25%, valor que pode ser considerado moderado.
4.7.4 − Hidrogeologia
Os recursos hídricos subterrâneos desempenham um papel importante tanto no abastecimento
das populações como na origem de água para a agricultura e a indústria. Aqueles recursos quase
sempre constituíram as primeiras origens de água, tendo mantido esse desempenho em muitas
regiões, até há pouco tempo, e mantendo-o ainda noutras. Mesmo em zonas onde as águas
subterrâneas são escassas, elas podem ser fundamentais, na ausência de outros recursos
hídricos economicamente mobilizáveis, permitindo assegurar o abastecimento de núcleos urbanos
ou industriais de pequena dimensão, de explorações agro-pecuárias e do regadio de pequenas
explorações agrícolas.
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O território nacional encontra-se dividido em quatro grandes domínios ou unidades
hidrogeológicas, denominadas Maciço Antigo, Orla Meridional. Orla Ocidental e Bacias do Tejo e
Sado, contendo cada uma diversos sistemas aquíferos cuja definição se apresenta de seguida.
Considera-se como sistema aquífero um domínio espacial, limitado à superfície e em
profundidade, no qual existe um ou vários aquíferos, relacionados ou não entre si, mas que
constitui uma unidade prática para a investigação ou exploração. Um aquífero é uma unidade
geológica que contém água e que a pode ceder em quantidades economicamente aproveitáveis.
De acordo com os conceitos acima referidos, existem zonas dentro de cada unidade
hidrogeológica onde não foi definido qualquer sistema. Tal não significa necessariamente a
inexistência de aquíferos, mas apenas que estes têm uma importância pequena, de carácter local,
sobretudo quando comparados com sistemas aquíferos próximos, com importância regional.
A bacia hidrográfica do rio Cós e a concessão “MAIORGA-CÓS” localizam-se na unidade
hidrogeológica designada “Orla Ocidental” e estão sob a influência do sistema aquífero “Alpedriz”
(Figura 4.34a). O enquadramento deste sistema relativamente às folhas das Cartas Militar (296,
297, 307 e 308) e Geológica (22D, 23C, 26B e 27A) de Portugal apresenta-se na Figura 4.34b.

Figura 4.34b – Enquadramento cartográfico do sistema aquífero “Alpedriz”.
O sistema aquífero “Alpedriz” corresponde em grande parte à estrutura geológica denominada
Sinclinal de Alpedriz-Porto de Carro e aos afloramentos de arenitos do Cretácico inferior, aqui
denominados por Complexo Gresoso de Cós-Juncal, que o enquadram a sul e sudeste.
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O referido sinclinal apresenta uma forma aproximadamente elíptica, alongada segunda a direcção
NE-SW.
O Complexo gresoso constitui a principal formação aquífera sendo constituído por arenitos
argilosos, mais ou menos grosseiros, com passagens conglomeráticas e lentículas argilosas. Esta
formação pode atingir uma espessura da ordem dos 250 m.
O substrato, sobre o qual assenta discordantemente esta formação, é constituído, na sua maior
parte, por formações do Jurássico superior.
Sobre o Complexo gresoso assenta uma sequência predominantemente carbonatada, datada do
Cenomaniano. Esta sequência é constituída por margas, arenitos, calcários detríticos, calcários
margosos, calcários compactos, etc., atingindo uma espessura que pode ultrapassar meia
centena de metros.
As formações cretácicas são cobertas no núcleo do sinclinal por uma sucessão de formações
terciárias. Tanto estas como as formações cretácicas são cobertas irregularmente por depósitos
pliocénicos e quaternários. Estão representados conglomerados contendo elementos de calcário e
quartzo com cimento mais ou menos avermelhado, atribuídos ao Eocénico, depósitos argilosos e
conglomeráticos com elementos siliciosos, do Paleogénico (Complexo de Montes) e arenitos, por
vezes grosseiros, com cimento argiloso de cor variada (Complexo greso-argiloso de Alpedriz) do
Miocénico.
A espessura deste complexo é da ordem de meia centena de metros, mas poderá atingir
localmente uma centena de metros.
O Pliocénico está presente sob a forma de argilas arenosas e cobre quer o Miocénico quer as
formações subjacentes. A lito-estratigrafia do sistema aquífero de “Alpedriz” apresenta-se na
Figura 4.34c. As características mais relevantes do sistema aquífero de “Alpedriz” mostram-se no
Quadro 4.4.

________________________________________________________________________________________________
Concessão de Exploração de Caulino “MAIORGA-CÓS” – Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria
95

Figura 4.34c – Enquadramento geológico do sistema aquífero de “Alpedriz”.

4.7.5 – Qualidade da Água
As características físico-químicas médias das águas do sistema aquífero de “Alpedriz”
apresentam-se no Quadro 4.5. A maioria das águas tem mineralização total moderada, dureza
baixa, fácies cloretada sódica ou bicarbonatada cálcica. A partir dos dados disponíveis podem
considerar-se as águas deste sistema como de boa qualidade para consumo humano, sendo o
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Recarga=2 hm3/ano; saídas conhecidas=2,2 hm3/ano
Cloretada sódica ou bicarbonatada cálcica

Piezometria / Direcções de Fluxo

Balanço Hídrico
Fácies Química

Mediana=2,2
Mediana da transmissividade=23 m2/dia (só para complexo arenítico cretácico)
A área de recarga directa situa-se sobretudo a sudeste e leste, onde se verificam os
maiores afloramentos das formações aquíferas e a distribuição espacial dos caudais
de exploração apresenta-se irregular

Sistema multicamada, confinado na sua maior extensão. Para além das formações
aquíferas também são captados os depósitos do Eocénico-Oligocénico e do Miocénico

Apenas existe um piezómetro (297/25) a monitorizar o Cretácico detrítico e as
oscilações do nível não ultrapassam os 2 m. Poderão ocorrer descargas naturais a sul
de Leiria, para o vale do rio Lis e a leste, para a ribeira de Caraguejeira

Funcionamento Hidráulico

Produtividade (l/s)
Parâmetros Hidráulicos

Características Gerais

Litologias Dominantes

Formações Aquíferas Dominantes

Bacias Hidrográficas
Concelhos
Área
DRAOT

Identificação
Lis e Ribeiras do Oeste
Alcobaça, Batalha, Leiria, Porto de Mós
92,5 km2
Centro, Lisboa e Vale do Tejo
Hidrogeologia
Complexo Gresoso de Cós-Juncal (Cretácico inf.) e Formações carbonatadas
(Cretácico sup.)
Complexo Gresoso de Cós-Juncal: arenitos argilosos, mais ou menos grosseiros com
lentículas argilosas, com espessura da ordem dos 250 m; Formações carbonatadas:
margas, arenitos, calcários detríticos, calcários margosos e calcários compactos, com
uma espessura da ordem dos 50 m

Quadro 4.4 - Características do sistema aquífero de "Alpedriz". Fonte: Almeida, C., Mendonça, J.L.L., Jesus, M.R.,
Gomes, A.J., (2000) - “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”. Instituto da Água e Centro de Geologia da UNL.

Ferro o parâmetro que excede o VMA com maior frequência. Quanto aos restantes parâmetros
verifica-se que apenas os cloretos, sódio e pH não cumprem os VMR. Sublinhe-se os baixos
teores de nitrato, observando-se apenas um valor que excede o VMA. Embora o conjunto de
análises disponíveis seja bastante desactualizado, é provável que a situação não se tenha
alterado substancialmente por se tratar de um aquífero relativamente pouco vulnerável à
contaminação com nitratos, dado ter um tempo de residência presumivelmente longo.
Quadro 4.5 – Características químicas das águas do sistema aquífero “Alpedriz”.

n

Média

Desvio Padrão

Mínimo

Máximo

Condutividade
(μS/cm)

11

519

407

150

1280

pH

11

6.3

0.9

5.2

7.7

Bicarbonato (mg/L)

10

120

141

3

409

Cloreto (mg/L)

11

73.9

66.7

32

241.4

Ferro (mg/L)

10

0.19

0.27

0

0.82

Nitrato (mg/L)

9

7.8

17.5

0.2

54.1

Sulfato (mg/L)

10

42.5

47.4

2.1

135

Sódio (mg/L)

10

43

70

2.3

240.6

Cálcio (mg/L)

11

38.5

51.4

3.3

179.6

Magnésio (mg/L)

11

12

12.2

1.8

40.9

Águas de boa qualidade para uso agrícola. Metade das águas analisadas pertencem à classe
C1S1 pelo que representam um perigo baixo de salinização e alcalinização dos solos (Figura 4.35).
As restantes distribuem-se pelas classes C2S1 (30%), C3S1 e C3S2 (1% cada).
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Figura 4.35 – Diagrama de classificação das águas do sistema aquífero de “Alpedriz” para uso
agrícola.
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4.8 – Paisagem

4.8.1 – Considerações Gerais
O termo paisagem define uma região que está sob a administração ou tutela política de uma
entidade autárquica, estadual ou internacional. Nessa região vivem e trabalham comunidades
urbanas e rurais, exercem-se actividades, acumularam-se valores e desenvolveram-se recursos.
A palavra paisagem traduz hoje a imagem desse mesmo território, transformado e utilizado pelo
esforço físico e cultural de muitas gerações. Tal transformação exige a permanência de condições
básicas para que possa ser eficaz, útil e viável (Gonçalo Ribeiro Teles, 2003).
A paisagem apresenta dois sistemas que respondem à manutenção e valorização da biocenose
do homem:
◙

O Sistema Natural;

◙

O Sistema Edificado.

O Sistema Natural constituiu durante milénios a “fase contínua” do território, mas hoje, em muitas
e vastas regiões, tende a ser “fase dispersa”, enquanto a fase contínua passou a ser o Sistema
Edificado.

4.8.2 – Modus Operandi da Caracterização Paisagística para Fins Ambientais
A paisagem é uma das componentes ambientais mais vulneráveis às acções induzidas pela
implementação de um projecto de exploração de recursos geológicos, as quais se traduzem
essencialmente nas modificações do equilíbrio biológico, relevo, vegetação, e outros aspectos
relacionados com a qualidade visual do ambiente circundante.
A definição de um referencial de paisagem implica a caracterização holística e integradora dos
componentes que a constituem, para que o resultado final dessa caracterização seja a
compreensão global da organização da paisagem e da sua expressão visual e cénica.
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O modus operandi da caracterização paisagística inclui as seguintes etapas principais:
◙

A Discretização Estrutural da Paisagem, tendo em consideração os factores que a moldam. No

final desta etapa, o operador deverá ser capaz de estabelecer para a área em estudo as principais
Unidades Homogéneas de Paisagem (UHP);
◙

O Estudo das Interacções entre as UHP. Esta etapa visa compreender o modo como cada

UHP contribui para o todo organizado que é a paisagem, com o objectivo final de estabelecer a
capacidade de absorção visual, a qualidade e a sensibilidade da paisagem.
Para a definição e delimitação das Unidades Homogéneas de Paisagem é necessário estudar e
analisar a influência de diversos factores sobre os elementos estruturais da paisagem, factores
que podem ser do tipo estruturante ou circunstancial.
Os factores estruturantes são marcados decisivamente pela geologia e pela climatologia, que por
sua vez moldam os factores morfológicos, pedológicos e hidrológicos. Os factores circunstanciais
são condicionados essencialmente pelo uso do solo, manifestando-se por exemplo através da
tipologia e distribuição da vegetação, e moldam processos dinâmicos como sendo os fenómenos
micro-climatológicos.
A Figura 4.36 ilustra o Modus Operandi da caracterização paisagística para fins ambientais, com o
objectivo de se definirem as Unidades Homogéneas de Paisagem sob o ponto de vista regional, e
de se avaliarem a qualidade/sensibilidade da paisagem na área de inserção do projecto.

4.8.3 – Macro Unidades da Paisagem
O litoral português entre a marinha Grande e a Lourinhã incorpora diversas Macro Unidades de
Paisagem, conforme se ilustra na Figura 4.37. A área ocupada pela bacia do rio Cós e a
envolvente à concessão “MAIORGA-CÓS” colocam-se integralmente na Macro Unidade de
Paisagem Policultura Submediterrânea (PSM).
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Área de Estudo

Factores Estruturantes

Factores Circunstanciais

Geologia e Clima
Influenciam: Solos, Hidrologia, Relevo

Uso do Espaço, Coberto Vegetal
Influenciam: Micro Climas

Unidades Homogéneas de Paisagem
Condicionam: Ecologia e Capacidade de Absorção da Paisagem,

Figura 4.36 − Modus operandi da caracterização paisagística para fins ambientais.
A PSM é caracterizada por uma diversidade paisagística assente fundamentalmente na
coexistência de paisagens rurais ou agrícolas e paisagens florestais.
Os elementos paisagísticos que mais se destacam na PSM são:
◙

A floresta não ripícola (fundamentalmente pinhal e eucaliptal), em alguns casos associada ou

até sob a dominância da vegetação natural herbácea e arbustiva;
◙

O cortejo arbóreo dos talvegues, dominado por choupos e salgueiros, os espelhos de água e a

galeria ripícola;
◙

As culturas arvenses, vinhas, olivais, hortas e pomares;

◙

As pastagens e forragens.

Na PSM, as encostas são bastante soalheiras, podendo ainda hoje avistar-se alguma vinha,
campos aráveis onde se cultivam a batata, o milho e o feijão, e alguns terrenos mais fundos e
húmidos cobertos por vegetação espontânea.
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Os vales de algumas ribeiras, nos quais se pode incluir o do rio Cós, são hoje espaços cultivados
somente aqui e além, formando retalhos conjugados com a forte tonalidade verde-escura dos
pinhais e com as sombras de árvores mais ou menos frondosas e dispersas por muitos locais,
quase a regredirem a uma natureza selvagem mas sempre apetecida.
A concessão “MAIORGA-CÓS” desenvolve-se ao longo da linha de cumeada sul da bacia do rio
Cós, destacando-se como principais traços paisagísticos desta área, os seguintes:
◙

Extensas áreas com densa cobertura vegetal, assente numa estrutura de bosquetes

essencialmente formados pelo pinhal e eucaliptal, onde a cobertura vegetal rasteira é
proporcionada pela magreza e descontinuidade espacial dos solos. Destaca-se a estrutura das
matas em diferentes fases de maturação, em estreita relação com a dinâmica da actividade de
produção florestal, como é o caso da mancha florestal localizada nas proximidades do núcleo 3 de
exploração que se ilustra na Figura 4.38a;

Figura 4.38a – Mancha florestal em três fases de maturação, no interior da concessão
“MAIORGA-CÓS”. Em primeiro plano destaca-se a zona preparada para a execução de nova
replantação.
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◙ Sectores ocupados por pomares, nas encostas mais quentes expostas a Sul e Poente. Ilustra-se
o caso dos pomares localizados na extremidade Este da concessão, nas proximidades da
povoação de Casal do Resoneiro (Figura 4.38b);

Figura 4.38b – Pomares da vizinhança da povoação de Casal do Resoneiro.
◙ O tecido urbano caracterizado por aldeias sobranceiras ao Maciço Calcário Estremenho. Ilustrase o caso da povoação do Casal do Resoneiro localizada no sopé da Serra dos Candeeiros
(Figura 4.38c);
◙ Áreas completamente desprovidas de vegetação, resultado da actividade extractiva continuada
no local, ou associadas a desbastes destinados a execução de novas plantações de pinhal e
eucaliptal. Ilustra-se na Figura 4.39 uma área de deposição de estéreis areno-argilosos localizada
a Sul da pedreira do “Aguilhão”.

4.8.4 – Unidades Homogéneas de Paisagem - UHP
O facto da ocupação do solo na área da concessão e envolvente mais próxima ser bastante
homogénea, faz com que nesta zona o grau de diversidade da paisagem seja reduzido e, de
acordo com os conceitos visuais da paisagem, que o panorama cromático seja monótono.
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Figura 4.38c – Vista do Casal do Resoneiro. Em segundo plano a Serra dos Candeeiros.

Figura 4.39 – Vista de área afectada pela deposição de estéreis areno-argilosos resultantes de
actividade extractiva, localizada a Sul da pedreira do “Aguilhão”, caracterizada por um total
descoberto vegetal.
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Tendo em consideração os factores estruturantes e estruturais da área em estudo, podem
considerar-se no seio da PSM, sob o ponto de vista regional e local, três Unidades Homogéneas
de Paisagem (UHP), cuja cartografia se apresenta na Figura 4.40: a UHP Área Agrícola, a UHP
Área Florestal, a UHP Área Semi-Natural.
UHP Área Agrícola
A UHP Área Agrícola integra zonas com matriz fundamentalmente rural (agricultura e pastagens).
É uma zona que, embora altamente intervencionada pelo homem, se mantém com harmonia e
valor ecológico elevados, e qualidade estética muito razoável se tivermos em linha de conta a
diversidade dos aspectos que a definem. As diferentes utilizações da terra seguem uma lógica de
estratificação vertical, com as hortas a ocuparem fundamentalmente os terrenos de cota mais
baixa (mais férteis), as vinhas, pomares e olivais os terrenos de cota intermédia, e os pinhais e
eucaliptais os terrenos de cota mais elevada já pertencentes à UHP Área Florestal.
As manchas agricultadas mais significativas desenvolvem-se a Norte da concessão entre Cós e
Casal de Alha, a Sul da concessão no interior do triângulo formado por Casal de Baixo, Cumieira
de Baixo e Chiqueda de Baixo, e a Poente da concessão ao longo do eixo Fervença, Maiorga,
Casalinho e Casal da Areia.
Na área afecta à concessão “MAIORGA-CÓS” não foi cartografada qualquer mancha inserida na
UHP Área Agrícola, com excepção de uma parcela muito reduzida do extremo NE.
UHP Área Florestal
A UHP Área Florestal incorpora zonas com matriz fundamentalmente florestal, caracterizadas pelo
seu relevo aplanado e pelo substrato rochoso-terroso coberto por manchas de pinheiros e
eucaliptos no estrato arbóreo, e por um sub-coberto pobre no estrato arbustivo.
UHP Área Semi-Natural
A UHP Área Semi-Natural é constituída pelos povoados dispersos da região, pelas áreas de
cobertura herbácea e arbustiva, pelas zonas ocupadas por infra-estruturas ou equipamentos e
________________________________________________________________________________________________
Concessão de Exploração de Caulino “MAIORGA-CÓS” – Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria
105

-6000

-8000

-10000

-12000

!

Casal de Santa Marta

Casal dos Matos
!

.
!

-74000

Casal dos Caniços
!
Casal da Malveira
!
VESTIÁRIA

!

-74000

Fervença
!

.
!

Póvoa
!

-72000

CÓS

.
!

.
!

Alqueidão
!
Castanheira
!

Montes

-70000

Chãos
!

-68000

-70000

Chiqueda de Baixo
!

Lameiras
!

-68000

Boa Vista de Cima ALJUBARROTASão Vicente
!
.
.!
!
Casal do Meio
!

Casal de Baixo
!
!
Casal da Palmeira
!

Casal da Cruz
!

MAIORGA

Casalinho
!

Casal da Areia
!

Ribeira de Pereiro
!

-72000

Ataija de Cima
!

-66000

Ataija de Baixo
!

Cadoiço
!

Cumeira de Baixo
!

.
!

JUNCAL

!
Casal de Alho

-66000

-6000
-8000
-10000

0

500 1.000

2.000
m

ÁREAS SEMI-NATURAIS

ÁREAS FLORESTAIS

ÁREAS AGRÍCOLAS

Lugar
!

UHP

Sede de Freguesia

.
!

TOPONÍMIA

Núcleos de Exploração

Poligonal da concessão

LEGENDA

µ

Figura 4.40 - Unidades Homogéneas
de Paisagem na vizinhança da
concessão "MAIORGA-CÓS".

-12000

pelas zonas degradadas devido a ocupação antrópica diversa (p.e. áreas ocupadas por
explorações de recursos geológicos).
Embora não esteja cartografada como tal, o sector intervencionado pela pedreira do “Aguilhão”,
que no presente projecto correspondente a uma parte do núcleo 1 de exploração da concessão
“MAIORGA-CÓS”, também deverá ser considerado como pertencente à UHP Área Semi-Natural.
Os traços paisagísticos principais deste sector materializam-se por áreas “desnudadas” e
completamente desprovidas de vegetação no seio da UHP Área Florestal que o rodeia totalmente.
Trata-se por tanto de um sector que pode ser descrito como de “vazio paisagístico”, caracterizado
por uma qualidade visual, diversidade paisagística e valor ecológico muito reduzidos.

4.8.5 – Interacção nas UHP
Neste capítulo, discute-se a interacção entre as UHP definidas, nomeadamente ao nível da
capacidade de absorção visual da paisagem. O estudo que se segue permitirá definir locais na
vizinhança da área do projecto a partir dos quais a visibilidade da mesma é elevada, podendo por
isso constituir locais relativamente aos quais o impacte visual da futura exploração poderá ser
considerado significativo.
Em complementaridade, o estudo da interacção nas UHP permitirá definir a qualidade e a
sensibilidade visual da paisagem.
Capacidade de Absorção Visual da Paisagem
O conceito de absorção visual da paisagem pode definir-se como sendo a capacidade que a
paisagem apresenta para integrar ou disfarçar as actividades humanas. A absorção visual é
atribuída com base na maior ou menor eficácia com que a paisagem suporta um impacte visual,
sendo essa eficácia fundamentalmente exercida pelo relevo, existência de cortinas vegetais, etc.
De uma forma geral, as UHP Área Agrícola e Área Semi-Natural possuem capacidade reduzida
para disfarçar ou absorver visualmente elementos estranhos à paisagem, uma vez que se
apresentam expostas ao observador quer pela suavidade do relevo quer pelo uso agrícoladoméstico-industrial e/ou cobertura vegetal rasteira que as caracterizam. Mas, ao contrário, a UHP
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Área Florestal apresenta capacidade elevada para disfarçar as actividades humanas, uma vez que
a sua exposição ao observador é reduzida devido ao desenvolvimento da estrutura arbórea.
Para efectuar a análise de visibilidades, no presente caso, procedeu-se do seguinte modo:
◙

Calculou-se o Modelo Digital do Terreno (MDT) relativo a uma área com cerca de 10×8 km,

centrada sobre a área do projecto e cobrindo as povoações mais próximas e vias rodoviárias mais
importantes, nomeadamente as povoações das margens do rio Cós ao longo da Estrada Municipal
que liga o Casal da Areia ao Juncal (Póvoa, Cós, Castanheira, Montes, etc.), por serem as
povoações potencialmente mais expostas às alterações paisagísticas dos núcleos de exploração,
mas também as localidades a Sul da concessão (Fervença, Aljubarrota, Alcobaça, etc.), mesmo
estando entrepostas pela linha de cumeada Sul da bacia do rio Cós que impede a exposição
daquelas localidades às referidas alterações da paisagem;
◙

A esta área de 10×8 km convencionou designar-se “Vizinhança de Percepção Visual” (VPV) da

área do projecto;
◙

Nas áreas da VPV correspondentes a manchas florestais, o MDT foi recalculado

acrescentando-se à cota topográfica a altitude média estimada para as árvores: 10 m. Este
ajustamento do MDT permitiu incorporar na análise de visibilidades o efeito da intersecção das
linhas de visão pelas barreiras arbóreas.
◙

A essas mesmas áreas foi atribuído um código de visibilidade nula para que, além do efeito de

intersecção, a análise de visibilidades pudesse também considerar os efeitos de inclusão do
observador no seio de zonas com reduzidíssimo campo visual.
◙

Sobre o MDT projectaram-se os “Centros de Referência Visual” dos núcleos de exploração,

correspondentes aos seus centróides geométricos;
◙

Utilizando ferramentas de visibilidade (viewshed), e tomando em consideração os

ajustamentos relativos aos efeitos vegetativos da intersecção e da inclusão, acima mencionados,
determinaram-se todos os locais da VPV visíveis a partir dos centros de referência.
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Os resultados obtidos apresentam-se na Figura 4.41, podendo concluir-se que a concessão
“MAIORGA-CÓS” constitui uma zona significativamente camuflada pelo binómio relevo-uso, com
excepção de alguns troços da estrada municipal que liga o Casal da Areia ao Juncal.
Qualidade e Sensibilidade Visual da Paisagem
A área envolvente à concessão apresenta uma qualidade visual média, pelo facto de encerrar
uma certa naturalidade induzida pela ocupação florestal, embora ainda prejudicada pela baixa
qualidade visual evidenciada nas áreas de “vazio paisagístico” que caracteriza muitos dos
sectores inseridos na UHP Área Semi-Natural.
Devido às características do meio envolvente, traduzidas por relevos pouco pronunciados e por
uma densidade florestal elevada, considera-se que a zona alvo de estudo apresenta uma
sensibilidade visual reduzida, evidenciando uma aptidão elevada para ser modificada por
alterações visuais originadas por actuações exteriores.
A área de inserção do projecto apresenta assim uma capacidade elevada para disfarçar as
actividades humanas, uma vez que a sua exposição ao observador é bastante reduzida devido ao
desenvolvimento e densidade da estrutura arbórea, pelo que se considera que apresenta um
reduzido potencial de sensibilidade paisagística a eventuais acções perturbadoras que interfiram
com as suas características visuais, nomeadamente a extracção de recursos minerais.
4.9 – Aspectos Ecológicos

4.9.1 – Considerações Gerais
Para caracterizar os aspectos ecológicos da região, e em particular os da área de inserção do
projecto e sua envolvente mais próxima, efectuaram-se consultas bibliográficas de âmbito local e
regional sobre a ecologia existente.
Com o intuito de confirmar e complementar os dados disponíveis, efectuaram-se levantamentos
de campo em campanhas distribuídas ao longo das várias fases de desenvolvimento do EIA.
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4.9.2 – Diversidade Paisagística e Biodiversidade
A diversidade paisagística que caracteriza a região tem relação com a biodiversidade. Por outras
palavras, a UHP Área Florestal que caracteriza de forma essencial a área do projecto, associa-se
a um biótopo com o mesmo nome, cuja composição se descreve nos parágrafos seguintes.
O Biótopo Florestal, bem representado na UHP Área Florestal, está em correspondência
cartográfica com as manchas florestais não ripícolas de pinheiro bravo e eucalipto. Este biótopo,
com

grande

desenvolvimento

no

interior

da

concessão

“MAIORGA-CÓS”,

assenta

fundamentalmente nas áreas ocupadas pelo pinhal e eucaliptal, acompanhadas no estrato
arbustivo e subarbustivo essencialmente por giestas, silvas e tojos, constituindo habitat florestal
de suporte a algumas espécies de aves, répteis e mamíferos.
Com total ausência de vegetação primitiva, o biótopo florestal encontra-se profundamente
fragmentado. Dominam os eucaliptais sobre os pinhais, em ambos os casos formados por
povoamentos densos e contínuos de pinheiro bravo ou eucalipto comum.
O extracto arbustivo e subarbustivo é relativamente pobre e bastante homogéneo, pelo que se
insere no designado mato rasteiro de reduzida importância florística, possuindo no seu elenco
espécies como as silvas, giestas, tojos, fetos ordinários, urzes e carquejas.
No seu todo, a mancha florestal assume, sob o ponto de vista faunístico, um papel importante
como local de abrigo e de nidificação de algumas aves, mamíferos e répteis.
4.9.3 − Fauna
A fauna da região é variada, destacando-se as espécies apresentadas nos Quadros 4.6a-d.
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Quadro 4.6a – Répteis.
Nome comum

Nome científico

Cobra-de-capuz

Marcroprotodon

Cobra-de-ferradura

Colluber hippocrepis

Cobra-de-vidro

Anguis fragilis

Cobra-rateira

Malpolon

Lagartixa-do-mato

Psammodromus algirus

Osga-comum

Tarentola mauritanica

Sardanisca-ibérica

Psammodromus

Sardão

Lacerta lepida

Vibra-cornuda

Vipera latastei

Quadro 4.6b – Anfíbios.
Nome comum

Nome científico

Rã-verde

Rana perezi

Salamandra-de-pintas-

Salamandra

Sapo-comum

Bufo bufo

Tritão-marmorado

Trituros marmoratus

Quadro 4.6c – Mamíferos.
Nome comum

Nome científico

Coelho

Oryctolagus cuniculus

Geneta

Genetta genetta

Javali

Sus scrofa

Lontra

Lutra lutra

Morcego-de-peluche

Miniopterus schreibersii

Morcego-grande-.de-ferradura Rhinolophus ferrumequinum
Ouriço-cacheiro

Erinaceus europaeus

Raposa

Vulpes vulpes

Toupeira

Talpa sp.
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Quadro 4.6d – Aves.
Nome comum

Nome científico

Águia-cobreira

Circaetus gallicus

Águia-de-asa-redonda

Buteo buteo

Andorinhão-preto

Apus apus

Andorinhão-real

Apus melba

Bufo-real

Bubo bubo

Chapim-rabilongo

Aegithalos caudatus

Fuínha-dos-juncos

Cisticola juncidis

Laverca

Alauda arvensis

Lugre

Carduellis spinus

Perdiz-comum

Alectoris rufa

Petinha-dos-prados

Anthus pratensis

Pintarrôxo-comum

Carduellis cannabina

Pintassilgo

Carduellis carduellis

Pombo-doméstico

Columba livia

Tartaranhão-azulado

Circus cyaneus

Trepadeira-comum

Certhia brachydactyla

Verdilhão-comum

Carduellis chloris

Alvéola-branca

Motacilla alba

Alvéola-cinzenta

Motacilla cinerea

Andorinha-das-chaminés

Hirundo rustica

Andorinha-dos-beirais

Delichon urbica

Chapim-azul

Parus caerulus

Chapim-preto

Parus ater

Chapim-real

Parus major

Chasco-ruivo

Oenanthe hispanica

Corvo

Corvus corax

Cotovia-montesina

Galerida theklae

Cotovia-pequena

Lullula arborea

Cuco-canoro

Cuculus canorus
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Escrevedeira-de-garganta-preta Emberiza cirlus
Falcão-peregrino

Falco peregrinus

Felosa

Phylloscopus sp.

Gaio-comum

Garrulus glandarius

Gaivota

Larus sp.

Galinha-de-água

Gallinula chloropus

Gralha-preta

Corvus corone corone

Melro-azul

Monticula solitanus

Milhafre-preto

Milvus migrans

Pardal-comum

Passer domesticus

Peneireiro-vulgar

Falco tinnunculus

Picanço-real

Lanius excubitor

Pica-pau-malhado-grande

Dendrocopus major

Pisco-de-peito-ruivo

Erithacus rubecula

Pombo-torcaz

Columba palumbos

Rabirruivo-preto

Phoenicurus ochuros

Rouxinol-comum

Luscinia megarhynchos

Tentilhão-comum

Fringilla coelebs

Pica-pau-verde

Picus viridis

Andorinha-das-rochas

Ptyonoprogne rupestris

Estrelinha-de-cabeça-listada

Regulus ingnicapillus

Cartaxo-comum

Saxicola torquata

Chamariz

Serinus serinus

Trepadeira-azul

Sitta europaea

Rola-comum

Streptopelia turtur

Estorninho-preto

Sturnus unicolor

Toutinegra-de-barrete-preta

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-cabeça.preta

Sylvia melanocephala

Felosa-do-mato

Sylvia undata

Carriça

Troglodytes troglodytes
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4.9.4 – Flora
Segundo a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque (1982), a área em estudo
enquadra-se na zona fitoclimática Mediterrâneo-Atlântica.Atlante-Mediterrânica (MA.AM, Figura
4.42), variante interior da zona litoral, a qual tem como elementos caracterizadores autofíticos
espécies como: Olea europae var. sylvestris (Zambujeiro), Pinus pinaster (Pinheiro bravo), Pinus
pinea (Pinheiro manso), Quercus faginea (Carvalho lusitano), Quercus suber (Sobreiro), Quercus
rotundifolia (Azinheira) e Ceratonia siliqua (Alfarrobeira).
Do ponto de vista fitossocilógico, considera-se que a flora espontânea da região se encontra
enquadrada na Associação Arisaro-Quercetum broteroi (Braun-Blanquet et al., 1956) dominada
pelo Carvalho lusitano (Quercus faginea). Com base na referida associação, e como complemento
à informação anterior, pode referir-se que a vegetação natural potencial da área em estudo inclui
espécies distribuídas pelos vários estratos, como sejam:
◙

Estrato arbóreo − domínio do Carvalho lusitano (Quercus faginea sp. Broteroi), Azinheira

(Quercus rotundifolia), Sobreiro (Quercus suber);
◙

Estrato arbustivo − Carrasco (Quercus coccifera), Aderno bastardo (Rhamnus alaternus),

Aroeira (Pistacia lentiscus), Medronheiro (Arbutus unedo), Pilriteiro (Crataegus monogyna),
Zambujeiro (Olea europeae var. sylvestris);
◙

Estrato sub-arbustivo − Roselhas (Cistus sp.), Tomilhinha (Thymus zygis sp. sylvestris), Tojo

(Ulex europaeus), Rosmaninho (Lavandula luisieri), Urze (Erica sp.), Torga ordinária (Calluna
vulgaris), Feto (Pteridium aquillinum);
◙

Estrato herbáceo − Vulnerária (Anthyllis vulneraria), Trevo (Trifolium sp.), Margarida do monte

(Bellis perennis), Cebola albarrã (Urginea maritima), Cardinho das almorreimas (Centaurea
pullata), Madressilva (Lonicera sp.), Hipericão (Hiperycum perfuratum).
Analisando as espécies indicadas, verifica-se que existe uma predominância de espécies
essencialmente mediterrânicas (Quercus rotundifolia, Quercus suber e Pistacia lentiscus, etc.),
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coexistindo no entanto algumas espécies que usualmente caracterizam locais com influências
atlânticas (Pinus pinaster, Pteridium aquillinum, entre outras), o que se enquadra perfeitamente
nos zonamentos existentes e anteriormente indicados.
A estrutura potencial da vegetação tem vindo a sofrer alterações pelas diversas utilizações
humanas, nomeadamente o crescimento urbanístico e industrial, a agricultura e a exploração
florestal.
Assim sendo, poderão encontrar-se manchas isoladas de vegetação remanescente somente em
antigas explorações de olival em associação com vinhas e hortas. Em locais com menor influência
antrópica, pode observar-se a presença de alguns elementos de espécies autóctones de pequeno
porte e de que é exemplo o carvalho lusitano (Quercus Faginea). Estas espécies não ocorrem em
manchas, dada a grande extensão e intensidade da exploração florestal ou da actividade
extractiva, mas sim isolada e esporadicamente em locais onde os usos referidos foram
abandonados, facto que atesta a boa capacidade de recuperação espontânea do local.
Actualmente, a área em estudo consiste, essencialmente, numa zona onde as estruturas vegetais
originais foram profundamente alteradas pela acção do homem, ao substituir o coberto arbóreo
onde predominariam os carvalhais caducifólios e perenifólios por um uso silvícola com pinhais
(Pinus pinaster) e eucaliptais (Eucalyptus globulus) em coexistência com pequenas áreas
agrícolas de subsistência, dando origem ao aparecimento de matos associados normalmente aos
pinhais ou às áreas abandonadas de exploração de inertes, estando nestes casos associados a
espécies ruderais de que são exemplos o Hypericum perfuratum, Erica sp., Lonicera sp., Ulex sp,
etc.
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4.10 – Ambiente Sonoro ─ Ruído
A realização do estudo de Avaliação do Ruído Ambiental é da responsabilidade da empresa
PEDAMB, LDA, que tem certificado do Instituto Português de Acreditação (IPAC) para a
realização das medições necessárias. Ao estudo de avaliação do ruído ambiental na concessão
“MAIORGA-CÓS” foi atribuído o Nº de Processo MG536-2/08. O conteúdo integral do estudo
apresenta-se em anexo. Nos parágrafos seguintes tecem-se, de forma breve, algumas
considerações sobre o mesmo.
Os aspectos considerados mais relevantes do estudo efectuado resumem-se ao seguinte:
◙

O estudo refere-se à caracterização dos níveis de ruído ambiente registados na envolvente da

concessão “MAIORGA-CÓS”, avaliando-se o cumprimento dos critérios “incomodidade” e “nível
sonoro médio de longa duração”, face aos requisitos do Dec. Lei 9/2007 de 17 de Janeiro.
◙

A campanha de medições realizou-se nos dias 6 e 12 de Julho de 2008 e a avaliação refere-se

aos períodos diurno (7-20 horas), do entardecer (20-23 horas) e nocturno (23-7 horas).
◙

As medições foram efectuadas nos seguintes pontos receptores (Figura 4.43):
1 – Junto do receptor sensível mais próximo – habitação a Oeste;
Coordenadas geográficas: N39º34´42.18” W8º 58´8.75“
2 - Junto do receptor sensível mais próximo – habitação a Norte
Coordenadas geográficas: N39º35´16.83” W8º 58´8.75“
3 - Junto do receptor sensível mais próximo – habitação a Nordeste
Coordenadas geográficas: N39º35´19.72” W8º 56´15.92“
4 - Junto do receptor sensível mais próximo – habitação a Este
Coordenadas geográficas: N39º34´51.01” W8º 55´45.66“

◙

Na campanha de medições foi utilizado um sonómetro integrador CESVA-SC310, um

calibrador sonoro CESVA-CB5, e uma estação meteorológica DAVIS VP.
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Figura 4.43 – Locais de medição do ruído.
◙

A monitorização do ruído ambiental foi efectuada de acordo com a Norma Portuguesa NP

1730 (1996) e seguindo o parecer do IPAC/IA de Fevereiro de 2007. A avaliação da conformidade
legal dos resultados obtidos, é efectuada face aos requisitos do Decreto Lei n.º 9/2007 de 17 de
Janeiro (“Regulamento Geral do Ruído”).
◙

Os níveis de Ruído Ambiente (LAeq, em dB(A)) medidos foram os seguintes:

Ponto 1 – Ld = 39,4 (período diurno), Le = 36,8 (período do entardecer) e Ln = 36,1 (período
nocturno);
Ponto 2 – Ld = 41,3 (período diurno), Le = 49,1 (período do entardecer) e Ln = 36,9 (período
nocturno).
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Ponto 3 – Ld = 39,5 (período diurno), Le = 41,7 (período do entardecer) e Ln = 37,7 (período
nocturno).
Ponto 4 – Ld = 34,6 (período diurno), Le = 34,7 (período do entardecer) e Ln = 30,6 (período
nocturno).
◙

Os níveis de Ruído Residual (LAeq, em dB(A)) medidos foram os seguintes:

Ponto 1 – Ld = 34,7 (período diurno), Le = 36,8 (período do entardecer) e Ln = 36,1 (período
nocturno);
Ponto 2 – Ld = 36,8 (período diurno), Le = 49,1 (período do entardecer) e Ln = 36,9 (período
nocturno).
Ponto 3 – Ld = 38,3 (período diurno), Le = 41,7 (período do entardecer) e Ln = 37,7 (período
nocturno).
Ponto 4 – Ld = 33,7 (período diurno), Le = 34,7 (período do entardecer) e Ln = 30,6 (período
nocturno).
◙

Os Níveis Sonoros Médios de Longa Duração (LAeq, em dB(A)) são:

Ponto 1 – Lden = 43
Ponto 2 – Lden = 47
Ponto 3 – Lden = 45
Ponto 4 – Lden = 38
◙

De acordo com o definido pelo “Regulamento Geral do Ruído - RGR” actualmente em vigor

(Dec. Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro), a instalação e o exercício de actividades ruidosas
permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade
dos receptores sensíveis isolados, estão sujeitos ao cumprimento de critérios de conformidade,
como se indica nos parágrafos seguintes.
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1 – Critério do “nível sonoro médio de longa duração” (Art. 11.º) – As zonas sensíveis e mistas
não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, superior
ao valor indicado no Quadro 4.7a:
Quadro 4.7a – Valores limite de exposição (Lden e Ln) de acordo com a Lei 9/2007 de 17 de
Janeiro.
Valores limites de exposição

Classificação da Zona

Lden em dB(A)

Ln em dB(A)

Zona mista

65

55

Zona sensível

55

45

Zona não classificada

63

53

Zonas sensíveis nas proximidades de GIT existentes

65

55

Zonas sensíveis nas proximidades de GIT não aéreas em projecto

60

50

Zonas sensíveis nas proximidades de GIT aéreas em projecto

65

55

1 – Critério de “Incomodidade” (n.º 1 – alínea b), do Art. 13.º) – O valor limite a cumprir é função
da duração e horário de ocorrência do ruído particular, conforme se indica no Quadro 4.7b:
Quadro 4.7b – Valores limite de incomodidade de acordo com a Lei 9/2007 de 17 de Janeiro.
Valor da relação percentual (q) entre

Valor limite -"Incomodidade”

a duração acumulada de ocorrência
do ruído particular e a duração total

P. Diurno dB(A)

do período de referência

P. Entardecer

P. Nocturno

dB(A)

dB(A)

q ≤ 12,5%

9

8

6*

5**

12,5% < q ≤ 25%

8

7

5

25% < q ≤ 50%

7

6

5

50% < q ≤ 75%

6

5

4

q > 75%

5

4

3

* Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento até às 24 horas;
** Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 horas.
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◙

Face à duração e horário de laboração da empresa, o limite a cumprir para a “Incomodidade”

é de 6 dB(A) para o período diurno; 5 dB(A) para o período do entardecer (sem laboração
prevista) e 4 dB(A) para o período nocturno (sem laboração). Nos casos em que o indicador LAeq
medido no exterior seja igual ou inferior a 45 dB(A) este critério não é aplicável em qualquer dos
períodos. Relativamente ao “Nível Sonoro Médio de Longa Duração”, atendendo a que a zona
avaliada não se encontra ainda estabelecida no PDM como “zona mista” ou “zona sensível”,
devem ser cumpridos os seguintes valores limite: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) - (n.º 3 do Art.
11.º). No caso do valor obtido no primeiro dia de medição se encontrar 10dB(A) abaixo do valor
limite, é dispensada a realização de novas avaliações num segundo dia.

◙

Através da análise dos resultados obtidos face aos respectivos valores limite definidos pelo

RGR, conclui-se o seguinte:
“Criterio da Incomodidade” – Nos locais monitorizados verifica-se a seguinte situação: em todos os
pontos avaliados no período de laboração diurno, os valores são todos sempre inferiores a
45dB(A) pelo que este critério nem sequer é aplicável nesses pontos.
“Nivel Sonoro Médio de Longa Duração” – Nos locais monitorizados verifica-se a seguinte
situação: os valores quantificados nos quatro pontos cumprem o valor limite nos dois indicadores.

◙

No caso de existência de vias rodoviárias de tráfego, como é o caso, estas são geralmente

consideradas como fonte dominantes do ruído observado a uma certa distância. Esta situação da
dominância do ruído rodoviário (fonte linear) face ao ruído produzido por uma fonte pontual é
comprovada pela seguinte fórmula de dispersão:
L0 = 38.1 log (v) – 2.4 dB(A) a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (km/h) para viaturas ligeiras.
L0 = 33.9 log (v) + 16.4 dB(A) a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (km/h) para camiões médios.
L0 = 24.6 log (v) + 38.5dB(A) a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (km/h) para camiões pesados.
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Assim, um veículo ligeiro que se mova a uma velocidade média de 50Km/k irá gerar um ruído
medido a 3 metros de 69dB(A). Na mesma distância, um veiculo pesado irá gerar um ruído de
87dB(A). O facto de se registarem valores baixos no período diurno revela a pouca influência do
tráfego de pesados nos locais avaliados, situação acústica que não alterará por via da actividade
na concessão “MAIORGA-CÓS”.
4.11 – Qualidade do Ar – PM10
A realização do estudo de avaliação de partículas em suspensão no ar ambiente (fracção PM10)
na envolvente à concessão “MAIORGA-CÓS” é da responsabilidade da PEDAMB, LDA, tendo
esta empresa atribuído ao respectivo relatório final o Nº de Processo MG536-1/08. O conteúdo
integral do relatório apresenta-se em anexo. Nos parágrafos seguintes tecem-se, de forma breve,
algumas considerações sobre o mesmo.
Os aspectos considerados mais relevantes do estudo efectuado resumem-se ao seguinte:
◙

Caracterizaram-se as emissões de poeiras em suspensão na fracção PM10, por um período de

24 horas durante 7 dias consecutivos incluindo fim-de-semana, na habitação mais próxima sita a
Norte da pedreira activa designada “Aguilhão”, da ALCOAREIA, LDA, cuja área de lavra insere-se
no núcleo 1 de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS” (Figura 4.44). Com esta avaliação
pretende-se efectuar a análise de conformidade face aos valores definidos para PM10 no Dec. Lei
nº111/2002 de 16 de Abril.
◙

As análises foram efectuadas com base em elementos constantes da norma europeia de

referência EN 12341 - “Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter” e os
constantes da secção IV do Anexo XI do Decreto-Lei nº 111/2002 de 16 se Abril e ainda todos os
elementos gerais constantes na norma portuguesa NP 2266 (“Colheita de ar para análise de
partículas sólidas e liquidas”), sendo colhidas e analisadas as partículas de dimensão inferior a
10μm (PM10).
◙

Foi usado um amostrador sequencial com caudal constante (1 m3/hora) colocado no receptor

sensível mais próximo possível, tendo sido efectuada a amostragem a caudal constante durante
24 horas consecutivas por um período de 7 dias, incluindo o fim-de-semana e com inicio às zero
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horas de cada dia. A análise é efectuada por gravimetria, após estabilização de peso do material
colhido no filtro, em ambiente controlado. È ainda analisado um filtro branco não amostrado para
controlo.

Figura 4.44 – Local de medição das PM10.
◙

O período de medição decorreu entre 6 e 12 de Julho de 2008.

◙

No Quadro 4.8 apresenta-se o resultado da análise obtida ao parâmetro PM10 analisado. É

efectuado o comparativo com o normativo nacional aplicável, concretamente o disposto no Anexo
III do Decreto-Lei nº 111/2002 de 16 de Abril.
◙

Conclusões:

1 – É possível verificar que no período analisado o valor limite diário é excedido num dos dias de
semana com ventos de rumo dominante Norte. Os valores mais baixos foram registados em dias
de fim-de-semana, o que aparenta traduzir a influência efectiva do tráfego no ponto de medição.
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Quadro 4.8 – Resultados da campanha de medição das concetrações em PM10.

Local de medição: Receptor sensível mais próximo - casa a Oeste
Concentrações (μg/m3)
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

31

67

42

46

50

38

33

Valor limite PM10 : 50 μg/m3*
* Valor a não exceder mais do que 35 dias em cada ano civil

2 – Considerando que as emissões de material fino apenas acorrem com teores de humidade nos
inertes inferiores a 1.5%, podemos balizar as emissões especificas da pedreira do “Aguilhão” aos
quatro meses secos do ano tipicamente de Maio a Setembro (teores de precipitação media diária
inferior a 0.25 mm) que correspondem a 88 dias de laboração da empresa. Assim, podemos
considerar que no período analisado de sete dias, foi excedido o valor limite em apenas um dos
dias, pelo que subsistem 34 dias onde os níveis poderão ser excedidos, ou seja, ocorreu a
excedência em 3% do tempo possível.
3 – A Agência Portuguesa do Ambiente define que se a monitorização de PM10 não ultrapassar o
valor de 40 μg/m³ as medições anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada
ao fim de cinco anos. No caso deste valor ser ultrapassado, a monitorização deverá ser efectuada
anualmente, em particular em época seca. No caso presente este valor foi excedido em três dias
com rumos de vento de Norte o que indica a possibilidade de existência de outras fontes situadas
nesta direcção que não a pedreira do “Aguilhão”, uma vez que esta se situa a Sul do ponto de
medição. No caso presente não existem pedreiras próximas sitas a Norte e Noroeste da pedreira
do “Aguilhão” sendo que apenas será de considerar nesses rumos, as eventuais emissões de
empresas do complexo industrial do Casal de Areia (a cerca de 2,5 km a NW) e de pedreiras da
empresa CMP de Pataias sitas a aproximadamente 4.5 km a NW. A cerca de 3 km a Este foi
verificada a presença de numerosa pedreiras activas nos lugares de Casal do Resoneiro e
Castanheira, sendo que as emissões podem ser importantes com rumos de vento Este-Oeste uma
vez que estas são servidas a Oeste por estradas não pavimentadas.
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4 – O tipo de emissões presentes (fugitive dust emissions) potencialmente provenientes de
pedreiras deve-se essencialmente ao levantamento e arrastamento de poeiras em suspensão por
acção de circulação de viaturas, funcionamento dos equipamentos de britagem e crivagem de
cascalhos e areias. De um modo geral, partículas de grandes dimensões depositam-se facilmente
nas proximidades dos seus pontos de emissão, enquanto que partículas mais finas podem se
dispersar por longas distâncias. Por exemplo, partículas com diâmetros > 50 μm tendem a
depositar rapidamente enquanto que partículas < 10 μm têm um pequena taxa de deposição
relativa. Partículas grandes (>30 μm), responsáveis pelos problemas de empoeiramento
(cobrimento de edifícios, viaturas, roupas, solo e vegetação vizinha), geralmente depositam-se a
cerca de 100 metros da fonte. Partículas de dimensões intermédias (10-30 μm) podem se
deslocar cerca de 200-500 m da fonte enquanto partículas finas (<10 μm – PM10) podem se
deslocar a 1Km da fonte ou até mais.
O factor de emissão da EPA (USA) para Sand & Gravel Processing referenciado na AP-42 para a
operação de secagem Sand Dryer refere um factor de emissão específico para PM de 906 g/ton
de material extraídos com emissão não controlada, o que significa uma produção anual de PM de
208 Ton/ano e uma produção anual ponderada aos 4 meses “críticos” de 69.4 Ton/ano. As
emissões de partículas PM10 pelo material existente em estradas não pavimentadas como a
actualmente existente, e pela resuspensão de material depositado, podem ser obtidas pelo
modelo da AP-42 (EPA) que define o seguinte factor de emissão:
PM10 (sem controlo de emissões) = 1572 gramas/(veiculo.Km. percorrido)
O modelo define ainda emissões dos travões e pneus que devem ser adicionadas às anteriores:
PM10 = 0.2119 gramas/(veiculo.Kkm percorrido)
Assim, considerando que cada veículo percorre localmente um percurso de 800 metros (distância
percorrida até à estrada asfaltada), permite obter um valor diário de emissão conjunta e global
(100 passagens/dia) de PM10 de 30,4 Ton/ano e uma emissão ponderada aos 4 meses secos de
10.1 Ton/ano, o que revela não ser esta a principal fonte de emissão de partículas no local.
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4.12 – Rede Viária
Os acessos à área do projecto, a partir de Leiria, fazem-se inicialmente pela auto-estrada A8 até
Pataias. Sai-se da A8 pelo nó de Pataias-Alpedriz e prossegue-se em direcção a Sul pela estrada
que liga Pataias a Maiorga, passando por Alpedriz, Montes e Cós. A partir de Lisboa, o acesso
inicial também é a A8, porém sai-se desta auto-estrada pelo nó de Valado dos Frades seguindose em direcção a NE pela estrada que liga esta povoação a Maiorga, passando por Fervença
(Figura 4.45). Em qualquer dos casos, em Maiorga toma-se o estradão em terra batida que liga
esta povoação à Castanheira (Foto 8), entrando-se na concessão pelo seu limite NW.

Foto 8 – Vista do estradão em terra batida de acesso aos núcleos de exploração da concessão
“MAIORGA-CÓS” (ligação vicinal entre Maiorga e Castanheira).
4.12.1 − Fluxos de Tráfego Rodoviário
Os centros de consumo das matérias-primas produzidas na concessão “MAIORGA-CÓS”
localizam-se em Porto de Mós (Margon, J Coelho da Silva, etc.), Marinha Grande (Unibetão,
betecna) e Caldas da Rainha (Unibetão, Betecna). Em consonância, a expedição dessas
matérias-primas faz-se por três trajectos conforme se ilustra na Figura 4.45. O trajecto 1 faz a
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Figura 4.45 - Rede viária na vizinhança da concessão "MAIORGA-CÓS".
Centros de consumo e trajectos de expedição da formação produtiva.
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expedição para a Marinha Grande, correspondendo a um troço com cerca de 7,5 quilómetros da
estrada municipal que liga Maiorga ao nó de Pataias-Alpedriz da auto-estrada A8, enquanto que o
trajecto 2 faz a expedição para as Caldas da Rainha representando um percurso com cerca de 6,2
quilómetros da estrada municipal que liga Maiorga ao nó de Valado dos Frades daquela mesma
auto-estrada. Finalmente, o trajecto 3 faz a expedição da formação produtiva para Porto de Mós,
representando um percurso com cerca de 15,2 km, inicialmente (primeiros 3,5 quilómetros) ao
longo do estradão em terra batida de acesso aos núcleos de exploração (Foto 8), e
subsequentemente ao longo de estradas municipais e da estrada nacional N8 passando pelas
povoações de Cruz da Légua e Corredoura.
Considerando que a distribuição da expedição da formação produtiva pelos trajectos 1, 2 e 3 se
processa em partes iguais, o tráfego diário (Td) previsto para cada um deles, resultante da
actividade na concessão “MAIORGA-CÓS”, pode calcular-se pela fórmula:

Td =

Pr od
γ ×t × n

em que:
Prod −- É a produção anual na concessão (Prod = 350 000 toneladas/ano);

γ − É a carga média colocada nos veículos de expedição (γ = 30 toneladas);
t − É o tempo médio de laboração à escala de um ano (t = 220 dias de laboração por ano);
n – número de trajectos (n = 3).
Com base nos valores de Prod, γ , t e n estabelecidos para a concessão “MAIORGA-CÓS”,
estima-se que o tráfego médio será de 18 camiões por dia e por trajecto, ou seja 2 camiões por
hora com circulação restrita ao horário de laboração (8−17.30 horas).
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4.13 – Património
4.13.1 − Património Arquitectónico
Património Arquitectónico
Consultado o Inventário do Património Arquitectónico Classificado e a Lista dos Imóveis em Vias
de Classificação, fornecidos pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico
(IGESPAR), verifica-se que no concelho de Alcobaça se encontram classificados os monumentos
que constam do Quadro 4.9, num total de 23.

4.13.2 – Património Arqueológico
Considerações Gerais
O estudo de Impacte Patrimonial relativo à concessão “MAIORGA-CÓS” e sua envolvente mais
próxima é da responsabilidade da CRIVARQUE, Lda, empresa dedicada a este tipo de estudos. O
conteúdo integral do relatório apresenta-se em anexo.
Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho – Regulamento dos Trabalhos
Arqueológicos, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10
de Novembro) os trabalhos de prospecção arqueológica foram previamente autorizados pelo
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) através do ofício nº
07541 de 11 de Agosto de 2008.
Os trabalhos de prospecção foram realizados no dia 9 de Agosto de 2008.
A subscritora do relatório final foi a arqueóloga Maria Adelaide Pinto, tendo o mesmo sido
concluído em 15 de Setembro de 2008.
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Quadro 4.9 – Imóveis classificados ou em vias de classificação no concelho de Alcobaça. Fonte:
IGESPAR.

Designação
Capela de Nossa Senhora da
Conceição

Situação Actual

Capela de Nossa Senhora do Desterro
Capela de São Bento, na Quinta da
Cela Velha

Classificado
Classificado

Casa do Monge Lagareiro, também
denominada ''Lagar dos Frades''

Classificado

Castelo de Alcobaça (ruínas)

Classificado

Edifício em Alcobaça na Rua Dr.
Brilhante n.º 5 // Imóvel em Alcobaça

Classificado

Classificado

Categoria de Protecção
IIP Imóvel de Interesse
Público
MN Monumento Nacional
IIM Imóvel de Interesse
Municipal

Categoria/Tipologia
Arquitectura Religiosa /
Capela
Arquitectura Religiosa /
Capela
Arquitectura Religiosa /
Capela

IIP Imóvel de Interesse
Público
IIP Imóvel de Interesse
Público

Arquitectura Civil / Casa
Arquitectura Militar /
Castelo
Arquitectura Civil /
Edifício
Arquitectura Civil /
Edifício
Arquitectura Civil /
Edifício
Arquitectura Religiosa /
Igreja

Edifício em São Martinho do Porto
Edifício onde viveu Manuel Vieira
Natividade

Classificado

Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres

Classificado

IIM Imóvel de Interesse
Municipal
IIM Imóvel de Interesse
Municipal
IIM Imóvel de Interesse
Municipal
IIP Imóvel de Interesse
Público

Igreja de Santa Maria de Cós // Mosteiro
de Santa Maria de Cós

Classificado

IIP Imóvel de Interesse
Público

Arquitectura Religiosa /
Igreja

Classificado

MN Monumento Nacional
IIP Imóvel de Interesse
Público

Arquitectura Religiosa /
Igreja
Arquitectura Civil /
Janela

Mosteiro de Alcobaça

Classificado

MN Monumento Nacional

Arquitectura Religiosa /
Mosteiro

Pelourinho de Alfeizerão // Pelourinho
de Alfeizeirão

Classificado

Pelourinho de Aljubarrota

Classificado

Pelourinho de Alpedriz
Pelourinho de Cela // Pelourinho de
Cela Nova

Classificado

Pelourinho de Maiorga

Classificado

Pelourinho de Turquel
Ermida de São João Baptista, incluindo
o actual adro e parte do talude de
assentamento

Classificado

Igreja Matriz de Vestiaria // Igreja de
Nossa Senhora da Ajuda
Janela manuelina, num prédio na Rua
Direita, 49

Classificado

Classificado

Núcleo construído da Quinta (ou Granja)
do Vimeiro

Em Vias de Classificação

Quinta de Vale-de-Ventos (Parte) //
Granja de Vale-de-Ventos

Em Vias de Classificação

IIP Imóvel de Interesse
Público
IIP Imóvel de Interesse
Público
IIP Imóvel de Interesse
Público
IIP Imóvel de Interesse
Público
IIP Imóvel de Interesse
Público
IIP Imóvel de Interesse
Público
Em Vias de Classificação
(com Despacho de
Abertura)
Em Vias de Classificação
(com Despacho de
Abertura)
Em Vias de Classificação
(com Despacho de
Abertura)

Em Vias de Classificação

Em Vias de Classificação
(Homologado - IIP Imóvel
de Interesse Público)

Ruínas dos Panos da Muralha do
Castelo de Alfeizerão

Classificado

Em Vias de Classificação

Arquitectura Civil /
Pelourinho
Arquitectura Civil /
Pelourinho
Arquitectura Civil /
Pelourinho
Arquitectura Civil /
Pelourinho
Arquitectura Civil /
Pelourinho
Arquitectura Civil /
Pelourinho
Arquitectura Religiosa /
Ermida
Arquitectura Civil /
Núcleo Urbano
Arquitectura Civil /
Quinta
Arquitectura Militar /
Muralha
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Resultados da Observação no Local
O trabalho de campo iniciou-se nas imediações da área de incidência do projecto, através da
observação da paisagem envolvente. A área caracteriza-se pela paisagem rural, onde se verifica
um misto de zonas habitacionais, agrícolas e florestais.
Numa primeira fase realizou-se uma rápida visita à área de exploração actual com o objectivo de
obter um primeiro contacto com o tipo de afectação a induzir sobre a área em estudo. Foram
igualmente analisados alguns cortes provenientes da lavra, com o objectivo de obter uma leitura
geoarqueologica (Figura 4.46a).

Figura 4.46a – Vista geral da área actualmente em exploração (pedreira do “Aguilhão”, sobre a
qual se instalou o núcleo 1 de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS”). Aspecto da barreira
analisada.
Após este primeiro contacto e analisado o carácter do impacte, prosseguiu-se com a prospecção
sistemática da área do projecto. De forma a facilitar os trabalhos, as prospecções foram
desenvolvidas por núcleos de exploração. De um modo geral os trabalhos foram condicionados
em menor ou maior escala pelo coberto vegetal que caracteriza a área.
X Núcleo 1 – O núcleo 1 possui cerca de 27,6 hectares, dos quais cerca de 5 hectares se
encontram explorados no âmbito da actividade desenvolvida na pedreira do “Aguilhão”.
Topograficamente, esta área caracteriza-se pela existência de dois cabeços cujo topo se encontra
lavado, sendo visíveis à superfície níveis de cascalheira. Ambas as áreas apresentam um coberto
vegetal onde predomina o pinheiro e o eucalipto, com mato rasteiro denso. A visibilidade do solo
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foi por isso classificada como reduzida (Figura 4.46b). Os trabalhos de prospecção
desenvolveram-se igualmente nas áreas de encosta, cujo coberto vegetal apresenta
características semelhantes. Como excepção, destaca-se uma mancha de olival com vegetação
rasteira densa, apresentando também reduzidas condições de visibilidade do solo (Figura 4.46c).

Figura 4.46b – Corte onde é visível uma cascalheira à superfície. Vista geral do topo do núcleo,
com reduzida visibilidade.

Figura 4.46c – Base da encosta onde predomina o eucalipto e o mato rasteiro denso. Mancha de
Olival.
X Núcleo 2 – O núcleo 2 cujas dimensões rondam os 6,9 hectares corresponde em grande parte
à encosta de um cabeço, apresentando na sua maioria uma reduzida visibilidade do solo. O
coberto vegetal caracteriza-se pelo eucaliptal e pinhal com mato rasteiro (Figura 4.46d). Salientase, no entanto, a presença de uma mancha de eucaliptal novo, lavrado recentemente, assim como
uma outra mancha desmatada, ambas com boa visibilidade.
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Figura 4.46d – Vista geral do núcleo 2. Faixa de eucaliptal lavrado com boa visibilidade do solo.
Mancha desmatada com boa visibilidade do solo.
X Núcleo 3 –Por último, foram realizados trabalhos de prospecção no núcleo 3, com cerca de
12,6 hectares. À semelhança do já descrito para as áreas anteriores o coberto vegetal caracterizase pelo pinhal e eucaliptal a par de mato rasteiro denso, características estas que condicionaram
os trabalhos de prospecção. A visibilidade do solo vai, por isso ser classificada como reduzida em
grande parte da área, exceptuando duas manchas de boa visibilidade (Figura 4.46e).

Figura 4.46e – Vista de uma área de pinhal com mato rasteiro denso. Mancha desmatada com
boa visibilidade do solo. Eucaliptal recentemente lavrado, onde foi identificado o sitio n.º1.
________________________________________________________________________________________________
Concessão de Exploração de Caulino “MAIORGA-CÓS” – Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria
130

Das referidas manchas com boa visibilidade, uma corresponde a uma área completamente
desmatada e limpa de vegetação, onde foi possível observar à superfície um nível de cascalheira.
A outra mancha, de dimensões mais reduzidas, corresponde a um eucaliptal recentemente
lavrado, que proporcionou a boa visibilidade do solo. Destaca-se ainda o aparecimento nesta área
de uma ocorrência de carácter patrimonial (Figura 4.46f).

Figura 4.46f – Vista geral da conduta. Pormenor de algumas pedras de cantaria.
À ocorrência referida foi atribuído o nome de “Conduta de Aguilhão” (sítio n.º 1). Trata-se dos
restos de uma conduta de água, associada a outras cantarias (colunas), com orientação
Norte/Sul, provavelmente posta a descoberto nas ripagens para a plantação do eucaliptal.
Encontra-se destruída na totalidade, no troço posto a descoberto. O coberto vegetal das zonas
adjacentes impediu a verificação da sua continuidade. Com os dados actuais não nos é
possível afirmar se a estrutura se encontra in situ, podemos estar face a um nível de
entulhos provenientes de outro local.
Esta estrutura poderá estar relacionada com as condutas de água potável do Mosteiro de
Alcobaça ou mesmo do antigo Mosteiro de Cós.
Conclui-se desta forma, que durante os trabalhos de prospecção arqueológica na área de
implantação da Concessão de Caulino de “MAIORGA-CÓS”, foi identificada uma ocorrência
patrimonial passível de afectação.
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Conclusões e Projecção da Situação de Referência
Face ao exposto, verifica-se que a evolução da situação de referência na ausência de projecto, a
prior, não representa qualquer tipo de ameaça para o património arqueológico arquitectónico e
etnográfico e poderá mesmo permitir a preservação de eventuais vestígios arqueológicos não
detectados através de prospecção, mantendo as condições ecológicas actuais.
Refere-se no entanto que as ripagens para a plantação de eucaliptal podem afectar a ocorrência
“Conduta de Aguilhão”.
Em síntese, a pesquisa documental indiciou uma área com inúmeros vestígios arqueológicos
importantes e uma considerável presença de estruturas de interesse etnográfico e/ou
arquitectónico, que fundamentam o relevante potencial científico e patrimonial do espaço
estudado.
A prospecção desenvolvida permitiu identificar uma situação de risco derivada da implementação
do projecto, que é detalhadamente abordada no capítulo referente à análise e avaliação de
impactes: “Conduta de Aguilhão”.

________________________________________________________________________________________________
Concessão de Exploração de Caulino “MAIORGA-CÓS” – Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria
132

4.14 − Caracterização Socio-Económica
Para a caracterização e análise dos aspectos socio-económicos relacionados com o concelho de
Alcobaça e com as freguesias de Maiorga e Cós, referências administrativas regional e local para
a concessão “MAIORGA-CÓS”, utilizaram-se os dados disponíveis do Instituto Nacional de
Estatística (INE) e da Câmara Municipal de Alcobaça.

4.14.1 – História do Concelho
Alcobaça, perfeitamente integrada no contexto geral da Estremadura Litoral a Norte do Tejo,
encerra testemunhos de ocupações humanas de épocas bem remotas. Dos abundantes vestígios
paleolíticos de Castanheira e Montes às numerosas ocupações dos primeiros agricultores
pastores que ocuparam as grutas do Carvalhal de Aljubarrota, não faltam provas da presença dos
primeiros homens nesta região. As grutas de Carvalhal de Aljubarrota (Cabeço da Ministra e
Calatras), ocupadas para enterramentos ou como locais de ocupação temporária, são alguns
exemplos.
As primeiras sociedades de metalurgistas do Calcolítico também deixaram as suas marcas, ao
longo do III milénio AC. Ervideira, as grutas do Carvalhal de Aljubarrota e o Algar de João Ramos
são alguns dos locais onde a sua presença foi detectada. Os achados de machados e pontas de
lança de cobre no Carvalhal de Turquel, em Évora de Alcobaça, Fonte Santa, Casais de Santa
Teresa, Carris e na gruta X de Cabeço Rastinho também contribuem para reafirmar uma forte
presença neste período.
A Idade do Bronze, em subsequência cronológica directa do Calcolítico, com uma cronologia que
se estende de 1800/1700 AC à transição dos séculos VIII/VII AC, revela-nos uma região de forte
substrato calcolítico, principalmente no seu período inicial. Os hábitos sepulcrais apontam para a
reutilização de locais de enterramento anteriores, designadamente em Carvalhal de Aljubarrota.
Do final deste período, o Bronze Final, conhecem-se vários achados que comprovam ligações
culturais com as comunidades do chamado Bronze Atlântico. Destacam-se, neste caso, os
machados de dois anéis de Carvalhal de Aljubarrota, Fonte Santa, Carris e da gruta de Redondas.
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Entre os meados do século VIII AC e meados do século V AC, desenvolve-se, no extremo
ocidental peninsular, um ambiente cultural de influência mediterrânica que conta com o contributo
de fenícios, gregos e cartagineses. É a chamada I Idade do Ferro. Este ambiente cultural,
conhecido sob a designação de “horizonte orientalizante”, é testemunhado, em Alcobaça, pelas
fíbulas de Parreitas, dos séculos VIII/VII AC.
A convencionalmente chamada II Idade do Ferro caracteriza-se por grandes alterações na
geografia étnica, processo intimamente relacionado com as deslocações de povos de origem indoeuropeia para Ocidente, mas também com a decadência do horizonte fenício. É assim que os
túrdulos, herdeiros étnicos e culturais de Tartesso, e na sequência da decadência deste
potentado, terão empreendido expedições para regiões peninsulares mais setentrionais, tendo
fundado novos povoados, entre os quais Collipo (S. Sebastião do Freixo) e Eburobrittium (nas
cercanias de Óbidos). Esta chegada de novas comunidades terá significado a introdução ou a
generalização de inovações técnicas, das quais se destaca a metalurgia do ferro.
Também os romanos marcaram uma forte presença na região de Alcobaça, onde terão estado de
forma mais perene a partir do século II AC. Deles nos ficaram valiosos vestígios, dos quais se
destacam o povoado de Parreitas, a villa de Póvoa de Cós e todo um conjunto de ocupações
menores ainda por investigar.
Visigodos, com presença reconhecida em S. Gião da Nazaré, e muçulmanos, dos quais nos
chegam referências vagas que os situam em Alfeizerão e na Torre de D. Framondo, pouco
sabemos com segurança. Já o mesmo não se pode afirmar do período medieval cristão,
nitidamente marcado pela presença da Ordem de Cister.
No período de reconquista cristã e de formação do reino, D. Afonso Henriques terá conquistado as
terras de Alcobaça aos muçulmanos por volta de 1148. Com a carta de doação de 8 de Abril de
1153, inaugura-se um longo período que irá durar até à extinção das ordens religiosas, já no
século XIX, período esse ao longo do qual foi ganhando forma um imenso complexo
arquitectónico, o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Em torno deste, ganhou forma um
território estruturado que beneficiou desta imensa fonte de saber monacal. Desenvolveram-se as
granjas e quintas, levou-se por diante a conquista das pedregosas encostas da serra, com a
introdução sistemática da oliveira, desenvolveram-se os sectores industriais com recurso à
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energia hidráulica. Enfim, foi-se definindo um território que ainda hoje é conhecido pelo nome de
Coutos de Alcobaça… e sempre a Oeste da Serra dos Candeeiros.

4.14.2 – Demografia e Fluxos Migratórios
O concelho de Alcobaça, com uma área de cerca de 406.9 km2, encontrava-se em 2001 dividido
em 18 freguesias: Alcobaça, Alfeizerão, Alpedriz, Bárrio, Benedita, Cela, Cós, Évora de Alcobaça,
Maiorga, Martingança, Montes, Pataias, Prazeres de Aljubarrota, São Martinho do Porto, São
Vicente de Aljubarrota, Turquel, Vestiaria e Vimeiro. A configuração do concelho sofreu uma
alteração em Julho de 2001, com a saída da freguesia da Moita, para o concelho da Marinha
Grande.
Em 2001, o concelho possuía um efectivo populacional de 55376 indivíduos, verificando-se um
equilíbrio entre o peso das mulheres (51 %) e dos homens (49 %) no total da população. As
freguesias com maior peso populacional a nível concelhio são Benedita, com 8233 habitantes,
seguida da freguesia de Pataias, com 5453 habitantes. Estas duas freguesias detêm 25 % do total
da população do concelho. As freguesias de Montes e Alpedriz são as menos populosas, com 699
e 849 habitantes respectivamente.
A maior concentração populacional encontra-se no eixo Alcobaça-Benedita, onde se destacam
quatro núcleos populacionais de grande importância: Alcobaça, Benedita, Évora de Alcobaça e
Turquel. Fora deste eixo, destaca-se a freguesia de Pataias. Em 2001, a densidade populacional
no concelho era de 136.1 hab/km2. As freguesias com maiores densidades populacionais são:
Alcobaça (1558.4 hab/km2), e Benedita (280.9 hab/km2).
Entre 1991 e 2001 a população concelhia apresentou um crescimento de 1.8 %, o
correspondente, em termos absolutos, a um aumento inferior a 1000 habitantes. A freguesia do
Vimeiro foi a que mais cresceu em termos populacionais, registando uma taxa de variação na
ordem dos 26 % (um incremento de cerca de 437 habitantes), seguindo-se a freguesia de São
Martinho do Porto com um saldo de crescimento de 408 habitantes e apresentando uma taxa de
variação de 18.2 %. As freguesias de Alcobaça, Alfeizerão, São Vicente de Aljubarrota, Cós,
Maiorga e Montes perderam população.
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O crescimento populacional verificado no concelho, resultou fundamentalmente do fenómeno
migratório como já foi referido anteriormente. O número de indivíduos que entraram no concelho
superou a população que saiu, entre 1991 e 2001 o saldo foi de 2340 indivíduos, compensando
deste modo o saldo natural negativo que revelou uma perda de 37 indivíduos. As freguesias da
Benedita, Évora de Alcobaça, Pataias e Turquel foram as únicas que apresentaram saldos
naturais e migratórios positivos, que explicam o crescimento populacional ocorrido nestas
freguesias. São Martinho do Porto e Martingança devem a sua dinâmica demográfica ao
movimento migratório, visto que o saldo natural apresenta valores negativos. Alcobaça, Alfeizerão,
Cós, Maiorga e Montes registam saldos naturais e migratórios negativos.
Na Figura 4.47 ilustram-se alguns aspectos relativos à demografia do concelho de Alcobaça.

4.14.3 – Estrutura Etária e por Sexos da População
Em 2001 a estrutura etária do concelho apresentava sinais de envelhecimento da população. A
percentagem de idosos era superior à percentagem de jovens e a população adulta era sem
dúvida o grupo com maior peso na população residente. Entre os dois momentos inter-censitários
foi evidente uma diminuição da população nos grupos etários mais jovens (0 aos 14 e 15 aos 24
anos), bem como uma tendência para o crescimento da população adulta e idosa (25 aos 64 anos
e com 65 e mais anos). As freguesias com maior percentagem de população jovem são: São
Vicente de Aljubarrota (19 %) e Turquel (18 %), com percentagens superiores à média do
Concelho. Com maior percentagem de idosos (superiores à média do concelho) identificam-se as
freguesias de Alfeizerão, Alpedriz, Bárrio, Cela Cós, Maiorga, Montes, São Martinho do Porto, e
Vestiaria.
As pirâmides etárias do Concelho referentes aos anos de 1991 e 2001 espelham exactamente a
situação demográfica descrita anteriormente, sendo notório um recuo da pirâmide na faixa dos 0
aos 14 anos e um alongamento nas faixas correspondentes à população adulta e idosa. Esta
tendência origina um duplo envelhecimento da população, isto é, ocorre uma diminuição da
proporção de jovens na população total e por outro lado, um acréscimo da população idosa.
A evolução dos índices de envelhecimento e de juventude para o concelho reflectem uma perda
progressiva da população jovem desde a década de 70. O índice de juventude diminuiu
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tendencialmente, atingindo em 2001 os 94 %, sendo este inferior ao índice de envelhecimento,
que apresentou uma tendência de crescimento fixando-se nos 107 %, isto é, por cada 100 jovens,
existiam 107 idosos. Do cálculo do índice de envelhecimento, efectuado para as diferentes
freguesias em 2001, conclui-se que São Vicente de Aljubarrota; Benedita, Évora de Alcobaça e
Turquel são sem dúvida as freguesias mais jovens, com índices inferiores a 100 %. O maior índice
de envelhecimento pertence à freguesia dos Montes (213.6%), isto é, por cada 100 jovens
existiam 213 idosos.

4.14.4 – Educação
O nível de escolarização da população é outro dos indicadores que revelam o nível
desenvolvimento concelhio. Em 2001, no concelho de Alcobaça, 14 % da população não possuía
qualquer nível de escolaridade e 39 % possuía apenas o 1º ciclo, o que totaliza 53 % da
população. Apenas 13 % da população possuía o ensino secundário e 7% tinha formação superior
(Figura 4.48).
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Figura 4.48 – Nível de instrução da população do concelho de Alcobaça, em 2001.
Em 2001, o concelho registou uma taxa de analfabetismo (relação entre a população com 10 ou
mais anos que não sabe ler nem escrever e a população com mais de 10 anos), na ordem dos
16%. As taxas de analfabetismo mais elevadas pertencem às freguesias de Cela (21 %), Évora de
Alcobaça (19 %), Turquel (18 %), Alfeizerão e Prazeres ambas com uma taxa na ordem dos 17 %,
todas estas freguesias apresentam taxas superiores à média do concelho.
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4.14.5 – Actividades Económicas
Em 2001 a taxa de actividade do concelho de Alcobaça rondava os 49%, o que revela uma subida
face a 1991. Por outro lado, a taxa de desemprego no mesmo ano era de 4%, subindo um ponto
percentual face a 1991.
A análise da distribuição da população residente activa por sector de actividade revelou que em
2001 o sector secundário (industria extractiva, transformadora, de produção e distribuição de
electricidade gás, água e construção) era o principal sector empregador, detendo 50 % da
população activa. Registou-se também uma quebra na proporção da população empregada entre
1991 e 2001, que desceu de 56% para 50%. O sector terciário (comércio e serviços) assume uma
importância evidente na estrutura do emprego concelhio, uma vez que em 1991 empregava 33%
da população e em 2001 esta percentagem subiu para 43%. O sector primário (Agricultura,
Silvicultura e Pesca) tem vindo a perder peso na estrutura do emprego do concelho, empregando
apenas 7 % da população activa no ano de 2001 ao invés dos 11 % contabilizados para o ano de
1991 (Figura 4.49).
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Figura 4.49 – Distribuição da população por sectores de actividade, no concelho de Alcobaça e
em 1991 e 2001.
Em 2001, somente nas freguesias de São Martinho do Porto, Prazeres de Aljubarrota, Alfeizerão e
Alcobaça é que a população empregada no sector terciário tinha maior peso na estrutura do
emprego. Nas restantes, o sector secundário é predominante. As freguesias que detinham uma
maior proporção de população a trabalhar no sector primário eram Cela e Vimeiro.
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Na Figura 4.50 ilustra-se a distribuição da população por sectores laborais, em 2001 e
relativamente às freguesias de Maiorga e Cós.
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Figura 4.50 – Distribuição da população por sectores de actividade, nas freguesias de Maiorga e
Cós e em 2001.

4.14.6 – As Freguesias de Maiorga e Cós
Pensa-se que o nome original – Maiorca – deve ter estado relacionado com a sua
grandeza, já que era o povoado mais importante que marginava a antiga Lagoa da
Pederneira. De origem romana, localizada na zona mais povoada dos Coutos de
Alcobaça, foi uma das suas vilas. Era atravessada por uma importante via que se
estendia para lá dos Coutos, por isso tinha uma pousada para acolher os viajantes. Recebeu a
primeira “carta de povoação” em 1303, pelo Abade D. Frei Pedro Nunes. Teve o primeiro foral e
1362 e o foral novo em 23 de Agosto de 1514, que lhe foi dado por d. Manuel I, data em que
provavelmente foi edificado o Pelourinho, no lugar onde ainda hoje o podemos encontrar. A
Maiorga foi coutada célebre e o maior celeiro dos frades. Dos séculos XIII a XV a Granja de
Maiorga foi uma Escola Agrícola. A primeira igreja era dedicada a S. Vicente, hoje inexistente, e
próximo dela existia uma fonte, cujas águas eram eficazes para as doenças dos olhos. Hoje, a
Igreja de Maiorga é dedicada a S. Lourenço, provavelmente foi mandada construir pelo Cardeal
Infante D. Afonso, Abade de Alcobaça e irmão de D. Manuel I que, em 5 de Dezembro de 1542
lhe deu muitos e ricos aparamentos, protestando que os dava por esmola e para grandeza de
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culto. Sagrada em 30 de Agosto de 1544, teve junto a si a capela do espírito santo. Esta foi
noutros tempos Igreja da Misericórdia pertencendo em 1775 à Misericórdia de Alcobaça. A Capela
do Espírito Santo, com um belo portal manuelino, começou por cuidar das almas e depois ao bem
fazer, hoje encontra-se devoluta, aguardando-se que seja transformada em Museu. O Pelourinho
de influência gótica, com predomínio do estilo manuelino, assenta em quatro degraus de face lisa
e configuração irregular. O fuste nasce da pala anelar, em corda e sobe em torcicolos graciosos,
abraçado por um anel ao centro e tendo um remate cónico em forma de pinha.
A Maiorga é uma das 18 freguesias do concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, dista a 4 km da
sede do concelho e a 12 km da Nazaré. O acesso à freguesia faz-se pela Estrada Nacional 8-5
que a atravessa, Estrada Municipal e pela A8.
Coz, povoação muito antiga, foi penetrada pelos Fenícios, através da Lagoa da
pederneira. O nome, Coz, foi atribuído a este povo em homenagem a uma ilha
semelhante e com o mesmo nome no Arquipélago das Spodares (Ásia Menor). A
fundação desta colónia, por este povo, teve lugar em meados do séc. VII a.c. A
situação estratégica geográfica desta região, assim como a riqueza dos seus campos, tornaram
Coz atractivo e no ano de 1250 os Monges Cisterciences de Alcobaça iniciaram um trabalho
inteligente que promoveu o desenvolvimento dos campos e o seu repovoamento, através dos
seus conhecimentos agrícolas obtidos essencialmente no Além Pirinéus. O Foral foi atribuído em
1514 por Dom Manuel I, encontrando-se, actualmente, exposto nas instalações da Junta de
Freguesia.
◙ Convento de Santa Maria de Coz – O Convento de Santa Maria de Coz foi fundado em 20 de
Abril de 1279 pelo Abade de Alcobaça, dom Fernando, cumprindo assim disposição testamentária
de dom Sancho II. No séc. XVI deram-se as primeiras alterações quando o edifício se transformou
em casa conventual das freiras da Ordem de Cister. Dona Branca de Aguiar, Abadessa, jaz neste
Convento podendo ser visitado o respectivo jazigo, hoje em dia. O Convento foi reconstruído em
fins do séc. XVII, no entanto, hoje em dia o que resta em boas condições é a Igreja, a sacristia
com os seus anexos e alguns vestígios arruinados de parte do celeiro e do dormitório. Sendo a
decoração dos tectos da igreja e da sacristia, única entre as abadias cistercienses de Portugal e
Espanha, torna-se prioritária a visita a este Monumento, desfrutando de toda a beleza que o
mesmo oferece. A igreja encontra-se dividida a meio por uma grade de clausura em talha
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dourada. O Altar-mor é de uma beleza rara, feito em talha dourada do séc. XVII, possuindo na sua
tribuna uma escultura da Sagrada família. A figura ilustra um dos Altares Laterais. As paredes da
Igreja têm azulejos azuis e brancos. Em relação ao Coro, as suas paredes encontram-se
totalmente forradas de azulejo do séc. XVIII, rodeando um esplêndido cadeiral. Na parede do
fundo do Coro está situada uma porta de estilo manuelino, composta por duas esferas armilares,
armas régias e a Cruz de Cristo. Forrada por azulejos azuis e brancos, a Sacristia de beleza
singular tem a particularidade de historiar cenas da vida de Bernardo de Claraval, através de dez
painéis.
◙ Igreja da Misericórdia ou Igreja Paroquial de Santa Eufémia – Igreja, hoje, denominada Santa
Eufêmea, em virtude de se tratar da Santa Padroeira da freguesia. Segundo a opinião do
estudioso “Batalha Gouveia”, a origem das esteiras em junco multicores existentes nesta freguesia
têm origem e inspiração na deusa Íris dos Gregos, personificada santa Eufêmea com o advento
do Cristianismo. Esta deusa pagã estava conotada com o arco-íris e era considerada mensageira
pelos Fenícios e Gregos, cuja missão era transmitir aos mortais os bons augúrios. Pensa-se que
quando os fenícios aportaram nestas paragens devem ter trazido essa imagem.
◙ Capela de Santa Rita – Num dos mais belos pontos da região encontramos a capela de Santa
Rita. Aqui, a paisagem é magnifica devido à altitude do local avista-se as várias localidades da
freguesia, desfrutando-se da beleza que esta imagem oferece. A Capela, em si, é de uma só nave
e a porta de entrada tem as armas dos Abades de Alcobaça e do reino. Lá dentro tem a capelamor e dois altares laterais, dedicados à Santa Rita e à Senhora da Piedade. O tecto é de
abóbada, pintado a amarelo dourado com ornatos e máscaras. Local também de interesse único é
o carreiro que dá acesso á capela, encontrando-se aí um Cruzeiro, tendo sido mandado construir
devido á aparição de “Jesus Crucificado”, a uma das freiras do Mosteiro, cujo nome era Rita. A
edificação da capela deve-se a este facto.
◙ Ermida de Santa Marta – A uma pequena distância fica actualmente a povoação de castanheira.
Esta ermida aí situada, tipo igreja-salão, maneirista, ostenta uma pequena torre sineira e é
encimada por uma cruz. O altar principal é de talha dourada barroca. Encontram-se pináculos nas
suas laterais. Nesta localidade, refere a tradição, que um dia andava uma velha mulher chamada
Catarina Annes, de muitos anos, a apanhar lenha para fazer comida e lhe apareceu Nossa
senhora, Mãe de Jesus e…, venha conhecer esta lenda, denominada a lenda da “fonte Santa”.
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◙ Capela de Nossa Senhora da Luz – Ao visitar esta capela irá ficar a conhecer a extraordinária
lenda acima referida, que liga este monumento a outra paragem obrigatória a “Fonte Santa”.
◙ Igreja de Nossa Senhora da Graça – Esta igreja foi instituída por um legado de Pêro Neto,
sendo este natural da Póvoa, lugar onde se situa a referida igreja. O altar principal, de talha
dourada, do final de seiscentos, com colunas salónicas, enquadra algumas pinturas em madeira
do séc. XVII, onde se figuram Santa Escolástica, santa Bárbara, Santa Umbelina e outras santas
de Ordem Beneditina.
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5

−

IDENTIFICAÇÃO

E

AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTES

AMBIENTAIS

E

MEDIDAS

PRECONIZADAS
5.1 − Considerações Gerais
A análise dos impactes ambientais incidiu sobre os aspectos negativos e positivos gerados no
meio ambiente pelo projecto de exploração que se pretende implantar na área em estudo ⎯
concessão “MAIORGA-CÓS”.
Na ausência de explorações similares que se posicionem até ao raio de 1 km em torno da
poligonal desta concessão (Figura 4.13), não se pondera a ocorrência de eventuais impactes
cumulativos. Porém, consideram-se os impactes nas diversas vertentes ambientais induzidos pela
actividade na pedreira do “Aguilhão”, da ALCOAREIA, LDA, avaliando-se a alteração (ou não)
desses impactes com a implementação do presente projecto, tomando nomeadamente em
consideração que o núcleo de exploração com maior tempo de vida útil (núcleo 1) corresponde a
uma extensão do sector de lavra da referida pedreira. Considera-se ainda, sempre que se estende
a análise de impactes a uma vertente mais regional, a presença do núcleo de areeiros e barreiros
localizados 3 km para Este da concessão, ao longo do eixo do sinclinal de Cós-Juncal.
O enquadramento geral do projecto de exploração relativamente à análise de impactes pode
assim caracterizar-se sucintamente do seguinte modo:
◙ O núcleo 1 de exploração constitui uma extensão da área de exploração da pedreira do
“Aguilhão” da ALCOAREIA, LDA, que se encontra em situação de actividade e com uma produção
anual idêntica à que se projecta para a concessão. Nesse sentido, grande parte dos impactes já
se encontram instalados, não se prevendo que venham a ser alterados com o desenvolvimento do
presente projecto, podendo a exploração preconizada pelos planos de lavra e recuperação
paisagística da concessão contribuir para a sua minmização;
◙ Os núcleos 2 e 3 de exploração constituem sectores sem qualquer actividade extractiva no
presente. A exploração no núcleo 2 ocorrerá após a conclusão da recuperação paisagística do
núcleo 1 enquanto que a exploração no núcleo 3 ocorrerá após a conclusão da recuperação
paisagística do núcleo 2. Ou seja, o projecto de lavra prevê a exploração na sequência núcleo 1
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núcleo 2

núcleo 3, situação que potencia a atenuação faseada dos impactes negativos ao

longo da vida útil do projecto.
Os impactes foram analisados sobre os elementos e os processos mais relevantes descritos na
situação de referência, e que são susceptíveis de sofrerem maiores alterações com o inicio e
consequente desenvolvimento da exploração na concessão.
Sobre os impactes negativos que irão ser gerados pela nova exploração, foram propostas as
medidas de minimização a adoptar, de forma a colmatar as situações negativas identificadas e
prevenir as situações negativas esperadas, bem como as medidas de valoração dos impactes
positivos detectados.
Tal como previsto na legislação aplicável, foram propostos planos de monitorização dos impactes
ambientais mais críticos neste tipo de actividade, a desenvolver em fases subsequentes ao
licenciamento, com o objectivo de acompanhar as variações de determinados parâmetros
ambientais, e de forma a avaliar as alterações que efectivamente serão causadas pela entrada em
funcionamento do projecto de exploração na concessão “MAIORGA-CÓS”, bem como as
alterações no meio geradas pelo seu desenvolvimento ao longo da vida útil.
A um nível compatível com a dimensão do projecto, a formulação das medidas de controlo e a
avaliação da viabilidade técnica e económica das soluções preconizadas, essencialmente as
relacionadas com a implementação dos Planos de Monitorização e com o Plano de Recuperação
Paisagística, baseou-se fundamentalmente na experiência com casos semelhantes da equipa
técnica que elaborou o estudo, e na receptividade da entidade promotora e responsável pelo
mesmo – a ALCOAREIA, LDA.
De forma a obter uma melhor percepção do grau de afectação do impacte sobre os elementos
biofísicos e socio-económicos, efectuou-se na maior parte dos casos uma abordagem qualitativa,
uma vez que as características particulares da área em estudo e a abrangência de alguns dos
descritores analisados não permitirem a quantificação numérica de determinado impacte.
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Para a caracterização e avaliação dos impactes, de forma a perceber a sua importância e
ocorrência, adoptou-se a seguinte classificação:

◙ Carácter genérico − positivo ou negativo;
◙ Magnitude − reduzida, moderada ou elevada;
◙ Tipo de acção − directo ou indirecto;
◙ Projecção no tempo − temporário ou permanente;
◙ Projecção no espaço − localizado ou abrangente;
◙ Significância − significativo, pouco significativo ou muito significativo.
Esta classificação tem o seguinte entendimento:

◙ A classificação do impacte como positivo ou negativo resulta, respectivamente, das acções
benéficas ou adversas do projecto sobre o descritor, ou factor desse descritor, em análise;

◙ Relativamente ao tipo de acção (relação causa-efeito), certos impactes são resultantes de
acções directas sobre o meio ambiente, como por exemplo a destruição de biótopos e/ou habitats
pela implantação do projecto de exploração na concessão “MAIORGA-CÓS”. Outros são
induzidos de forma indirecta, sem que haja uma acção única que seja responsável pelo impacte,
como por exemplo o afastamento temporário das espécies animais;

◙ Os impactes temporários são intrínsecos à fase de exploração e só se manifestam durante a
actividade (ex: ruído e poeiras). Pelo contrário, os impactes permanentes perduram para além do
final da actividade (ex: alteração da topografia);
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◙ Os impactes localizados ou abrangentes reflectem respectivamente o efeito pontual do impacte
(ex: preparação do terreno para o desmonte) ou o efeito para além do local de ocorrência (ex:
alteração do clima, alteração do regime hídrico);

◙ A magnitude do impacte pressupõe uma medida directa ou indirecta que permite determinar o
grau de alteração previsível em determinado factor ambiental. É uma avaliação quantitativa ou, na
impossibilidade de se obterem todos os elementos necessários a essa quantificação, semiquantitativa;

◙ A significância ou importância de um impacte traduz uma avaliação de uma alteração com
determinada magnitude, mas que depende também do valor ou importância do factor ambiental
em causa e da sua qualidade. Um impacte de grande magnitude pode ter pouco significado se no
factor em análise não forem detectadas ou previstas alterações significativas.
Esta classificação dará um contributo importante para a elaboração da matriz de impactes, que irá
relacionar as acções do projecto com as alterações verificadas e previstas nos descritores e
factores ambientais considerados.
5.2 − Impactes no Clima
A caracterização do clima da região não evidenciou para a área do projecto e sua envolvente mais
próxima condições climáticas e meteorológicas típicas de um microclima, pelo que na situação
actual não se detectaram quaisquer impactes induzidos no clima pela actividade nas pedreiras
actualmente existentes e em laboração na vizinhança alargada da concessão (areeiros e barreiros
do eixo do sinclinal de Cós-Juncal, localizados a Este da área do projecto), ou resultante do ciclo
extractivo já desenvolvido na pedreira do “Aguilhão” sobre a qual se projecta a exploração do
núcleo 1 da concessão “MAIORGA-CÓS”. Não é por isso de prever qualquer alteração climática
significativa

na

situação

de

extensão

da

exploração

nesse

núcleo

já

profusamente

intervencionado, nem na situação de início de exploração nos dois outros núcleos também
constantes dos planos de lavra e recuperação paisagística.
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Os potenciais impactes susceptíveis de provocar alterações no clima, a um nível muito localizado,
prendem-se fundamentalmente com as alterações topográficas previstas para o interior da área do
projecto. Tendo o flanco de encosta a que corresponde núcleo 1 já sido cortado por uma
escavação (pedreira do “Aguilhão”), tais alterações, a ter que ocorrer, já se teriam desenvolvido ao
longo dos tempos e seriam perceptíveis no local, o que não acontece.
Do mesmo modo, não se prevê que as escavações venham a provocar qualquer entrave à
circulação do ar e à dispersão dos gases produzidos pelos equipamentos, uma vez que no
presente não se verifica qualquer entrave à circulação do ar. Por outro lado, face às
características do desmonte a praticar, os equipamentos de extracção e transporte afectos à
concessão estarão sempre presentes na área do projecto em reduzido número.
Relativamente à remoção de alguma vegetação e do solo de cobertura que será necessário
efectuar em determinados sectores dos núcleos de exploração, tal poderá resultar num acréscimo
da temperatura ao nível do solo e numa redução da humidade relativa do ar, devido a alterações
nas condições de absorção e reflexão da radiação solar.
Consideram-se no entanto estes impactes como sendo indirectos, muito localizados, temporários,
de magnitude reduzida e pouco significativos, devido ao facto das alterações topográficas e de
coberto vegetal serem graduais e espaçadas no tempo, processando-se durante a vida útil da
concessão.
De salientar que, encontrando-se a área do projecto envolvida por uma vasta área florestal, esta
sim desempenha um papel importante no controlo dos processos climáticos, nomeadamente dos
que se relacionam com a evapotranspiração, a transpiração e a absorção da radiação, podendo
as alterações significativas sobre estes parâmetros influenciar a temperatura e a humidade do ar.
No final da vida útil da concessão, o coberto vegetativo preconizado no âmbito da recuperação
paisagística da área intervencionada permitirá, a um nível muito localizado, o restabelecimento da
temperatura ao nível do solo, através da diminuição da temperatura que resultará de uma maior
cobertura vegetativa para o local.
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No Quadro 5.1 apresenta-se um resumo da análise dos impactes no clima, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efectuada.
Quadro 5.1 – Impactes no Clima.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Qualidade do ar

Negativo; indirecto; localizado;

Escavações

temporário; magnitude reduzida;

Decapagens

pouco significativo.

Medidas Mitigadoras
Não

5.3 − Impactes na Geomorfologia
Na indústria extractiva, concretamente na exploração de minas a céu-aberto, os impactes
negativos na geomorfologia encontram-se estreitamente relacionados com os impactes negativos
induzidos na paisagem, sendo genericamente denominados por impactes visuais.
Os potenciais impactes negativos na geomorfologia que serão gerados pela nova exploração
(concessão “MAIORGA-CÓS”), estão relacionados com as alterações topográficas que serão
impostas nas zonas de extracção e com o avolumar de terras vegetais, estéreis e recursos
explorados nas áreas de deposição/stockagem, aspectos que em termos visuais irão
descaracterizar ainda mais a paisagem existente na área em estudo.
Na prática, estes efeitos são fundamentalmente traduzidos pelos seguintes aspectos:

◙ Pela presença das escavações que resultarão do desmonte da formação produtiva;
◙ Pela deposição do materiais de cobertura provenientes das decapagens e descubras a efectuar
no terreno, e pela stockagem temporária dos arenitos e conglomerados cauliníticos;
Face às características da exploração e do desmonte da formação produtiva a explorar, não há a
considerar na área do projecto a formação de qualquer tipo de escombreira que eventualmente
pudesse resultar da deposição de material desaproveitado no processo produtivo. Os estéreis
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resultantes da descubra da formação produtiva são reutilizados no enchimento/modelação
extensiva das escavações, em concomitância com a lavra, numa lógica de “lavra à frente e
recuperação atrás”.
Depressões Escavadas
Tendo em conta as características do jazigo mineral a explorar bem como a geometria e a
topografia do terreno onde se pretende implantar o projecto de exploração, o Plano de Lavra
propõe uma área total de desmonte com cerca de 38,42 hectares distribuídos por três sectores de
lavra de outros tantos núcleos de exploração (N1, N2 e N3). De acordo com o estipulado no Plano
de Lavra, no final da exploração projectada, ocupando toda esta área, encontrar-se-ão três
escavações que às cotas de projecto (cotas de base aos 78,6, 85 e 80 metros, nos núcleos N1,
N2 e N3) terão cerca de 54 (N1), 36 (N2) e 42 (N3) metros de profundidade máxima,
desenvolvendo-se no perímetro dos céus-abertos taludes com inclinação global próxima dos 20º.
O impacte relacionado com a alteração da morfologia provocada pela execução das escavações,
incidirá apenas na zona directamente afecta aos desmontes da formação produtiva, pelo o mesmo
será localizado no espaço e no tempo, não se prevendo que extravase para áreas adjacentes às
definidas no projecto de lavra.
O impacte visual pouco significativo que o desenvolvimento das escavações terão no contexto
geomorfológico e paisagístico local, prende-se fundamentalmente com o facto de:

◙ Existir vegetação de elevado porte (pinhal/eucaliptal) em praticamente todo o perímetro exterior
aos núcleos de exploração;

◙ Haver visibilidade moderada da área do projecto devido às características do relevo e do meio
envolvente e dado o relativo afastamento de pontos de observação dominantes (infra-estruturas
rodoviárias de circulação intensa, zonas habitacionais de densidade populacional elevada, etc).
Apesar da exposição visual sobre a área do projecto não constituir um critério de análise
fundamental em termos do impacte visual que será gerado pela extensão das escavações, à
medida que estas se forem desenvolvendo no local do projecto, a atenuação do impacte visual
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deverá ser eficazmente praticada durante e após a actividade de exploração, pelo que o Plano de
Lavra elaborado contempla a lavra faseada com o desenvolvimento da recuperação paisagística.
Neste contexto, considerando a natureza do projecto e a área onde se insere, classifica-se o
impacte visual gerado pelas escavações e pela alteração geomorfológica a elas associada como
negativo, directo, localizado, temporário, de magnitude moderada mas pouco significativo. Estes
impactes (visual e geomorfológico) deverão no entanto ser atenuados durante a fase de
exploração, à medida que as escavações forem progredindo, pelo que se irão apresentar as
medidas conducentes à sua minimização.
Depósito de Terras Vegetais, Estéreis e Arenitos / Conglomerados Argilosos Explorados
Tendo em consideração que no interior da área do projecto a camada superficial que cobre o
Complexo Gresoso de Cós-Juncal apresenta uma espessura média com cerca de 0.5 m (0.3 m de
solo + 0.2 m de saprólito areno-argiloso e conglomerático), a decapagem superficial do terreno
nos núcleos de exploração originará um volume pouco significativo de terras vegetais e estéreis
areno-argilosos e conglomeráticos, conforme se pode deduzir do Quadro 3.5.
Sob o ponto de vista dos impactes visual e geomorfológico, não se prevêem impactes negativos
significativos decorrentes da deposição das terras vegetais e de outros materiais de cobertura
areno-argilosos e conglomeráticos resultantes das acções de decapagem e descubra a efectuar
na área do projecto, uma vez que do total destes materiais uma parte será utilizada nas tarefas de
protecção ao bordo superior circundante da escavação (talude de protecção à escavação), à
medida que esta vai progredindo em extensão, e a restante na modelação extensiva das cortas e
na obtenção de base arável de suporte à reflorestação preconizada para as mesmas (Plantas 3A
a 3C).
Havendo sempre algum desfasamento temporal entre as tarefas de desmonte e as de
recuperação faseada, os materiais provenientes da decapagem da formação produtiva serão
armazenados temporariamente em pargas separadas de terras vivas (primeira camada do solo) e
de material areno-argiloso e conglomerático (horizonte de influência das raízes). Posteriormente, e
conforme referido acima, estes materiais serão aplicados na construção do talude de protecção ao
bordo superior da escavação e na modelação extensiva das cortas, constituindo ainda um
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substrato para a implementação de um modelo de silvicultura para pinheiro bravo, no âmbito do
programa de recuperação paisagística faseada preconizado. Esta deposição gradual e temporária
de materiais, se colocados em pargas separadas e devidamente protegidas, não irá provocar
contraste significativo com as características naturais das áreas não intervencionadas.
Assim, introduzidas as medidas de gestão relacionadas com a deposição das terras vegetais e
dos materiais areno-argilosos e conglomeráticos resultantes da decapagem das camadas
superficiais do terreno, considera-se o efeito ao nível do impacte visual e geomorfológico como
negativo, directo, localizado, temporário, de magnitude reduzida e pouco significativo.
Relativamente aos depósitos temporários de formação produtiva, as áreas de stockagem serão
definidas em função do avanço do desmonte, situando-se na primeira fase de exploração nas
bases das escavações existentes. De igual modo, sob o ponto de vista dos impactes visual e
geomorfológico, não se prevêem impactes negativos significativos decorrentes da deposição do
material explorado, uma vez que a dimensão prevista para estes depósitos não originará uma
acentuada alteração na geometria do relevo natural, nem a descaracterização da paisagem
provocada pelo contraste de cores com os elementos envolventes assumirá uma significância
relevante devido à reduzida área de deposição e ao carácter temporário dos pré-stocks.
Apesar de se prever a expedição do depósito mineral para o estabelecimento industrial anexo em
fase com o desmonte a efectuar, o que originará sempre uma reduzida volumetria de material em
pré-stock, deverá no entanto a deposição dos arenitos e conglomerados cauliníticos explorados
ser ordenada, tendo em conta os aspectos relacionados com o local de deposição, com a
geometria adquirida pelo depósito, e com o seu desenvolvimento em altura, por forma a evitar ou
pelo menos diminuir os riscos associados a desmoronamentos, escorregamentos ou arrastamento
hidráulico.
Assim, a empresa deverá implementar na área do projecto um conjunto de acções que, aliadas à
pequena volumetria dos arenitos e conglomerados cauliníticos a depositar, irão conduzir à
mitigação eficaz dos impactes (visual e geomorfológico) originados por este tipo de depósito.
Neste contexto, e se as recomendações do Plano de Lavra forem criteriosamente seguidas,
consideram-se os impactes (visual e geomorfológico) gerados pela depressão escavada e pela
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deposição de materiais (terras vegetais, estéreis de superfície, e arenitos e conglomerados
cauliníticos explorados) como negativos, directos, localizados, de magnitude moderada/reduzida,
temporários, e pouco significativos.
No Quadro 5.2 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na geomorfologia, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efectuada.
Quadro 5.2 – Impactes na Geomorfologia.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte
Negativo; directo; localizado; temporário;

Depressões escavadas
Depósitos de
Materiais

magnitude moderada; pouco significativo.

terras vegetais

Negativo; directo, localizado, temporário;

estéreis
Formação produtiva

magnitude reduzida; pouco significativo.

Medidas
Mitigadoras
Sim

Não

5.3.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Geomorfologia
Depressões Escavadas
As medidas mitigadoras dos impactes na geomorfologia (visual e morfológico) induzidos pelas
depressões escavadas, relacionam-se essencialmente com as medidas propostas no Plano de
Recuperação Paisagística, a implementar no imediato e durante a actividade de exploração até ao
final da vida útil da concessão, no âmbito das acções do projecto recomendadas para a eficácia
da segurança dos céus abertos e da camuflagem das áreas a intervencionar:
Durante a Fase Imediata (1ª Fase)

◙ Implementação do Talude de Estéreis e Terras Vegetais – esta acção consiste na criação de
uma pequena elevação “triangular”, que funcione como barreira física de protecção ao bordo
superior da corta do céu aberto. O talude deverá ser colocado a uma distância mínima de 2
metros do referido bordo, em todo o perímetro do sector intervencionado.
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Durante a Fase Concomitante (2ª Fase)

◙ Modelação Topográfica dos Patamares Finais das Escavações – esta acção consistirá na
reconversão dos céus abertos em vertentes integradas no relevo envolvente, conseguida através
de remobilizações extensivas internas aos núcleos de exploração.

◙ Colocação do Horizonte de Terras Vegetais – esta tarefa consiste na colocação de um horizonte
de terras vegetais considerado razoável (entre 0.2 a 0.4 m) sobre as vertentes modeladas
sucedida de nivelamento e regularização através técnicas executadas por alfaias agrícolas (ex.
escarficador e fresa).

◙ Repovoamento Arbóreo – a plantação arbórea obedece a modelos de silvicultura utilizando
espécies pertencentes à vegetação climácica local (Pinus pinaster), visando a integração florística
da área de intervenção dos núcleos de exploração bem como a sua revitalização natural e cénica.
Em simultâneo com estas medidas de fundo, deverá, durante e no final da actividade, ser
implementada uma gestão das áreas da concessão não integradas nas áreas do Plano de Lavra
que vise fundamentalmente melhorar a qualidade visual do local, através da preservação, reforço
e manutenção de toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não afectadas pelas
escavações.
Na mitigação do impacte visual originado pelas depressões escavadas, todas as acções de
recuperação de terrenos serão eficazes se o projecto de exploração tiver sido executado com rigor
segundo o método proposto no Plano de Lavra. Com a realização de todas as acções propostas
no Plano de Recuperação Paisagística, o impacte visual provocado pelas escavações será
satisfatoriamente mitigado pelo que se considera, no final da vida útil da concessão e com a
revitalização natural e cénica das áreas a intervencionar, que o impacte visual gerado pelas
depressões escavadas se encontrará em grande parte saneado.
A um nível mais abrangente, a mitigação total do impacte visual gerado na zona de influência da
concessão “MAIORGA-CÓS” dependerá obviamente da conjugação destas medidas com as que
forem preconizadas para a recuperação paisagística de unidades similares vizinhas, como sejam
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os areeiros e barreiros localizados cerca de 3 km para Este da área do projecto ao longo do eixo
do sinclinal de Cós-Juncal.
A serem realizadas todas as acções propostas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística
elaborado para esta concessão, os impactes gerados pelas escavações serão satisfatoriamente
mitigados, ficando o sucesso desta integração ambiental condicionado à extensão destas acções
a outras áreas intervencionadas numa envolvente mais alargada da área do projecto.
5.4 − Impactes nos Solos e no Ordenamento do Território
A área que será alvo de averiguação dos impactes sobre os solos e ordenamento do território é a
área total dos sectores de lavra da concessão “MAIORGA-CÓS” (38,42 hectares).
A análise dos potenciais impactes nos solos e no ordenamento do território incidiu
fundamentalmente nas seguintes vertentes:

◙ Na interferência do projecto com figuras de ordenamento do território e com áreas de servidão
administrativa, tendo como principal referência as poligonais dos sectores de lavra dos núcleos de
exploração;

◙ Na alteração da ocupação e uso do solo, com início nas acções de decapagem a efectuar no
terreno;

◙ Na contaminação do solo por poluentes derramados e/ou depositados em toda a área da
concessão.
5.4.1 − Interferência do Projecto com Figuras de Ordenamento do Território
Na Carta Temática da Reserva Agrícola Nacional (RAN), os sectores de lavra da concessão
“MAIORGA-CÓS” não interferem com qualquer mancha pertencente a esta figura de
ordenamento, pelo que os impactes negativos no que concerne à afectação de áreas
regulamentares com este tipo de servidão são nulos.
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Na Carta Temática da Reserva Ecológica Nacional (REN), os sectores de lavra da concessão
“MAIORGA-CÓS” não interferem com qualquer mancha pertencente a esta figura de
ordenamento, pelo que os impactes negativos no que concerne à afectação de áreas
regulamentares com este tipo de servidão são nulos.
Focalizando-se a distribuição das classes de espaço do Ordenamento do Território nos terrenos
da concessão, pode constatar-se que a concessão “MAIORGA-CÓS” assenta numa zona
pertencente à classe “Outras Áreas Agrícolas”. O PDM de Alcobaça, no seu Artº 41º, é omisso
relativamente à utilização de terrenos classificados como “Outras Áreas Agrícolas” para o efeito da
exploração de recursos geológicos (uso compatível), ou seja, não interdita essa mesma
exploração.
Não há a registar qualquer tipo de servidões e/ou restrições contempladas na legenda da Planta
de Condicionantes do PDM de Alcobaça, pelo que os impactes negativos no que concerne à
afectação de áreas regulamentares com este tipo de servidão são nulos.
No que diz respeito a outras figuras de planeamento legalmente definidas por planos especiais e
regionais de ordenamento, pode constatar-se que a área da concessão “MAIORGA-CÓS” se
encontra significativamente afastada de qualquer área protegida ou sítio classificado pelo Instituto
da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB).

5.4.2 – Alteração do Uso do Solo
As acções de decapagem e descubra que serão necessárias efectuar no terreno têm como
principal consequência a alteração da actual ocupação do solo (industrial na vizinhança imediata
dos núcleos de exploração e florestal numa envolvente mais alargada). Com efeito, apesar da
baixa aptidão agrícola do solo ocorrente na área de inserção do projecto, a sua remoção
acompanhada pela destruição de algum coberto vegetal rasteiro e pelo abate de algumas dezenas
de exemplares de pinheiro bravo e de eucalipto comum, constituem as acções que serão
necessárias efectuar durante o desenvolvimento da lavra em extensão. Estas acções irão causar
no solo impactes negativos directos, embora elas sejam imprescindíveis ao normal
desenvolvimento da exploração nos locais preconizados.
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A ocupação do solo para uso industrial, no caso concreto relacionado com a actividade de
extracção de arenitos e conglomerados com matriz caulinítica, tem um carácter temporário,
estando dependente das reservas exploráveis.
Tendo em conta que:
◙ O uso actual do solo na vizinhança do núcleo 1 de exploração é inequivocamente industrial,
caracterizado pela escavação associada à pedreira do “Aguilhão” e respectivo estabelecimento
industrial anexo;
◙ O desenvolvimento da lavra restringe-se aos 38,42 hectares das áreas de desmonte, e afectará
essencialmente mato rasteiro e manchas arbóreas com reduzido número de indivíduos de elevado
porte do pinhal/eucaliptal;
◙ A volumetria de solo a remover é bastante reduzida;
considera-se negativo, directo, localizado, temporário, de magnitude moderada mas pouco
significativo, o impacte no solo devido à decapagem do terreno.
Contudo, propõem-se as medidas mitigadoras que se julgam mais adequadas para reduzir as
alterações nos solos que serão impostas pelas acções de decapagem que serão necessárias
efectuar, visando a sua posterior reutilização nas acções de recuperação paisagística
programadas.
As medidas de recuperação paisagística implementadas em fase com o processo extractivo, em
particular aquelas que atendem à protecção do solo armazenado, onde se utilizam MTD’s
apropriadas, irão anular qualquer tipo de impacte causado no solo, não havendo também por isso
lugar a efeitos de acumulação.
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5.4.3 – Contaminação do Solo
Resíduos Industriais
Uma das problemáticas associadas à indústria extractiva resulta dos impactes negativos gerados
pelos resíduos emergentes da própria actividade, que importam armazenar, tratar, valorizar e
eliminar.
O Dec. Lei 178/2006 de 5 de Setembro, que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de
resíduos, define como resíduos quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz ou
tem intenção ou obrigação de se desfazer, nomeadamente os previstos na nova Lista Europeia de
Resíduos (LER) em vigor desde 1 de Janeiro de 2002, aprovada pela Decisão da Comissão
2000/532/CE, de 3 de Maio.
Os resíduos industriais normalmente produzidos em concessões similares, sobretudo os que são
gerados quando se efectua a manutenção dos equipamentos produtivos em instalações
devidamente apetrechadas para o efeito e geralmente localizadas no interior das explorações
integradas em anexos de concessão, enquadram-se nas designações constantes no Quadro 5.3.
Apesar do contacto do solo com os diversos tipos de resíduos industriais normalmente gerados
por este tipo de actividade, depois de depositados nos núcleos de exploração, serem susceptíveis
de provocar eventuais contaminações do solo (química e/ou biológica), cujas repercussões se
poderão fazer sentir na qualidade das águas e na ecologia da zona, tal situação não se irá
verificar no interior da concessão “MAIORGA-CÓS”.
Com efeito, dadas as características da exploração em causa e dado o reduzido número de
equipamentos produtivos que será afecto às operações de desmonte, não se justifica que a
manutenção que será necessária efectuar nestes equipamentos se realize no interior da área do
projecto, pelo que o mesmo não prevê a construção de qualquer infra-estrutura apropriada para
este tipo de operações geradoras de resíduos.
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Quadro 5.3 – Resíduos normalmente produzidos numa concessão deste tipo.

Resíduos

LER
Código

Designação

Origem

Caracterização
Papel, plástico,

RSU
(Resíduos
sólidos

Mistura de
20 03 01

resíduos urbanos
e equiparados

urbanos)

entre outros
Instalações sociais e/ou

resíduos com

industriais

grande diversidade
e pouca
quantidade

Resíduos de
Sucatas

17 04 05

metais, ferro e
aço

Baterias

Filtros de óleo

Pneus usados

20 01 33

16 01 17

16 01 03

Pilhas e
acumuladores
Filtros de óleo

Pneus usados
Óleos minerais

Óleos usados
(tipo A, B e C)

não clorados de
13 02 05

motores,
transmissões e
de lubrificação

Manutenção e alteração de
equipamentos
Pás carregadoras,
dumpers e rectroescavadoras

Ferro ou aço

Baterias ácidas de
chumbo

Filtração de óleos em

Filtros com alguns

alguns equipamentos

tipos de óleo

Pás carregadoras,

Pneus de

dumpers e rectro-

borrachas, de

escavadoras

várias dimensões

Manutenção de
equipamentos, lubrificação
motores, engrenagens,
transmissões, etc.

Mistura de óleos
minerais,
espessante de
sabão de lítio e
aditivos específicos

Qualquer tipo de manutenção a efectuar aos equipamentos produtivos afectos às actividades a
desenvolver na concessão “MAIORGA-CÓS”, será realizada fora da área do projecto,
concretamente nas instalações de empresas especializadas indicadas pelo promotor do projecto,
como sejam as que representam a marca dos equipamentos a adquirir.
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Ao abrigo de contratos de manutenção a estabelecer com as oficinas externas que farão a
manutenção dos equipamentos da concessão “MAIORGA-CÓS”, estas serão não só responsáveis
pela manutenção como também por todas as operações inerentes ao processo de gestão dos
resíduos industriais produzidos nas suas próprias instalações.
No que respeita aos resíduos sólidos equiparados a urbanos eventualmente gerados nas áreas de
trabalhos da concessão (papéis, embalagens de cartão, de plástico, de vidro, etc.), estes serão
recolhidos em vários receptáculos devidamente identificados para o efeito para, depois de
separados, serem depositados no contentor de recepção de lixos domésticos dos Serviços
Municipalizados de Alcobaça.
Neste contexto, consideram-se nulos os impactes negativos por eventuais contaminações do solo
geradas pela manutenção dos equipamentos adstritos à actividade de exploração que se pretende
iniciar, bem como pela deposição na área da concessão dos resíduos industriais produzidos por
este tipo de operações (sucatas, pneus, óleos usados, baterias, filtros de óleo, etc.).
Por um lado, porque a empresa terá como um dos principais procedimentos não efectuar qualquer
tipo de manutenção nas frentes de desmonte ou nos locais de trabalho envolventes, facto que por
si só reduzirá ao mínimo as possibilidades de contaminação do solo por óleos ou outros poluentes
derramados.
Por outro lado, porque a manutenção preventiva dos equipamentos de extracção e transporte ou a
manutenção devida a avarias graves que envolvam trabalhos mecânicos complexos será
realizada em oficinas externas que representam a marca do respectivo equipamento, sendo estas
empresas responsáveis pela gestão dos resíduos industriais produzidos nas suas próprias
instalações.
No Quadro 5.4 apresenta-se um resumo da análise dos impactes nos solos e no ordenamento do
território, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que
resultou da análise efectuada.
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Quadro 5.4 – Impactes nos Solos e no Ordenamento do Território.

Indicador de Impacte

Medidas

Avaliação do Impacte

Mitigadoras

Interferência do projecto com figuras Negativo; directo; localizado; permanente;
de ordenamento do território.

magnitude elevada; pouco significativo.
Negativo;

Alteração do uso do solo.
Contaminação

do

solo

directo,

localizado,

temporário;

magnitude moderada; pouco significativo.
pela

deposição de resíduos industriais.

Nulo.

Não
Sim
-

5.4.4 – Medidas Mitigadoras dos Impactes nos Solos/Ordenamento do Território
Alteração do Uso do Solo
Para minimizar a alteração da ocupação e uso do solo que resultará das acções de decapagem a
efectuar nos terrenos afectos aos núcleos de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS”,
deverão ser implementadas um conjunto de medidas que no essencial permitam, durante e após a
actividade de exploração no local, a reposição integral de todo o solo decapado sem que tal se
traduza em perdas significativas das suas características “in situ”, sobretudo nos aspectos
quantitativos e qualitativos. Com estes objectivos, propõe-se então as seguintes medidas:
◙ As terras vegetais resultantes das acções de decapagem a efectuar nos núcleos de exploração
deverão ser armazenadas nos locais previstos da envolvente às escavações, em depósitos
separados – Pargas. Esta medida é corroborada pelas acções previstas no Plano de Recuperação
Paisagística proposto, que prevê a reutilização destas terras nas tarefas de recuperação
paisagística contempladas para as fases imediata e em concomitância com a lavra;
◙ O horizonte de terra vegetal remobilizado deverá de imediato ser utilizado na implementação
dos taludes que servem de barreira física ao bordo superior das escavações (a uma distância
mínima de 2 metros). O material sobejante da implementação dos taludes deverá ser usado na
modelação extensiva dos céus abertos anterior à implementação dos modelos de silvicultura de
pinheiro bravo preconizados.
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◙ A modelação dos taludes de terras vegetais previstos para a fase imediata de recuperação
paisagística deverá ser materializada por elevações triangulares com dimensões médias de 2
metros de base por 1 metro de altura;
◙ Evitar quaisquer perdas de solo por erosão eólica ou hídrica, procedendo sobre a base dos
taludes criados a um adequado sistema de drenagem (sulcos para escoamento das águas
pluviais);
◙ Para fixação do solo a espalhar nas zonas de modelação extensiva à retaguarda das frentes de
desmonte, deverá proceder-se à plantação de pinheiros, em compasso de 8×8 m, numa área total
correspondente ao somatório das áreas dos sectores de lavra afectos aos três núcleos de
exploração.
◙ As terras a utilizar nas tarefas de protecção do bordo superior circundante das escavações
(taludes de protecção às escavações), e na modelação extensiva das zonas à retaguarda das
frentes de desmonte, deverão ser distribuídas nas volumetrias correctas, de forma a não criar
défices que inviabilizem a recuperação paisagística final ou que obriguem à retirada de terras de
áreas não intervencionadas;
Considerando que todo o processo extractivo irá ser coordenado e concluído segundo as
directrizes constantes no Plano de Lavra, a reposição de todo o solo decapado no âmbito da
execução da recuperação proposta (imediata e concomitante), deverá devolver ao espaço o uso
existente antes do início da actividade extractiva, concretamente o uso florestal.
5.5 − Impactes nos Recursos Hídricos
Embora se posicione na vizinhança de um curso de água com drenagem permanente ⎯ o rio Cós,
a concessão “MAIORGA-CÓS” insere-se num sector da bacia daquele curso de água que é
representado na vizinhança dos núcleos de exploração exclusivamente por linhas de água de
primeira ordem que desaguam num seu afluente (Figura 4.28).
Os potenciais impactes negativos que se prevêem possam vir a ser induzidos pela actividade de
exploração que se pretende iniciar, prendem-se fundamentalmente com eventuais alterações na
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hidrologia superficial e subterrânea na vizinhança dos núcleos de exploração pela interposição
das depressões escavadas.
Nesse contexto, iremos averiguar sobre a intersecção ou desvio de linhas de água por
interposição das áreas já escavadas ou do prolongamento das mesmas resultante da actividade
na concessão, ou ainda por depósitos de materiais, e sobre a eventual afectação dos circuitos
hidráulicos sub-superficiais e profundos e da qualidade da água.
Assim, a análise dos impactes nos recursos hídricos incidiu fundamentalmente nas seguintes
vertentes:
◙ Alterações na rede de drenagem superficial;
◙ Interferência nos circuitos hidráulicos sub-superficiais e profundos;
◙ Afectação da qualidade da água.

5.5.1 – Alterações na Rede de Drenagem Superficial
Caracterizando-se a rede de drenagem na vizinhança da área do projecto como pouco expressiva,
e considerando-se reequilibrado pelo tempo a interferência do núcleo 1 com as linhas de água de
1ª ordem acima mencionadas, pode constatar-se que, concentrando-se fora das áreas definidas
pelo desmonte e zonas de depósito, as restantes linhas de água não irão ser intersectadas pelas
escavações ou pelos depósitos de materiais, pelo que estas barreiras físicas não causarão
qualquer interrupção ao seu normal escoamento nos períodos de intensa pluviosidade.
Por outro lado, dada a sazonalidade e a fraca expressividade das linhas de água de 1ª ordem, por
isso vulgarmente designadas por ondulações topográficas de desenvolvimento incipiente, e pelo
facto das mesmas não serem intersectadas pelo prolongamento/desenvolvimento das
escavações, considera-se pouco significativo o impacte que será induzido na rede de drenagem
superficial.
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Assim, considera-se o impacte nos recursos hídricos por alteração da rede de drenagem
superficial como negativo, directo, abrangente, temporário, de magnitude reduzida e pouco
significativo.

5.5.2 – Interferência nos Circuitos Hidráulicos Sub-Superficiais e Profundos
Situando-se a área do projecto numa zona normalmente associada a locais preferenciais de
recarga difusa, embora esta situação seja condicionada de forma negativa pelo factor geológico
(presença de camadas argilosas na base do Complexo Gresoso de Cós-Juncal), não é de esperar
que as escavações perturbem a rede de fluxos sub-superficiais, gerando impactes negativos
directos e significativos no regime hídrico local.
Embora a concessão “MAIORGA-CÓS” se posicione no interior da bacia do rio Cós numa área
preferencial de recarga difusa, os sectores de descarga são aqui basicamente coincidentes com
os leitos das linhas de água que drenam no interior da bacia do rio Cós.
Não será assim de admitir, face ao posicionamento da concessão, que as escavações possam
influenciar de modo significativo as principais linhas de fluxo hidráulico sub-superficial e profundo
que caracterizam a região, uma vez que as mesmas não irão intersectar qualquer unidade morfoestrutural que se identifique com a circulação subterrânea de grandes caudais de infiltração.
Por outro lado, o nível freático associado ao substracto arenoso estará situado abaixo da cota do
muro da formação produtiva, ou seja, abaixo da cota da base das escavações.
Neste contexto, considera-se o impacte nos recursos hídricos por interferência da zona de
trabalhos com os circuitos hidráulicos sub-superficiais e profundos como negativo, directo,
abrangente, temporário, de magnitude baixa e pouco significativo.

5.5.3 – Alterações da Qualidade da Água
Para que o potencial de impacte sobre a qualidade das águas subterrâneas possa existir é
necessário que se cumpram em simultâneo as condições de vulnerabilidade do meio à
contaminação e a existência de fontes de contaminação.
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Os meios porosos são normalmente vulneráveis à contaminação das águas subterrâneas, embora
tal vulnerabilidade possa reduzir-se com a presença de intercalações argilosas ou com a
composição argilosa da matriz das unidades arenosas. No interior dos núcleos de exploração da
concessão “MAIORGA-CÓS” não foram identificadas fontes de contaminação, o que se
compreende tratando-se de uma área florestal.
Pela parte que toca às fontes potenciais de contaminantes geradas pela implementação do
projecto de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS”, seriam praticamente nulos os impactes
nos recursos hídricos uma vez que, conforme se concluiu na análise efectuada aos impactes
sobre os solos, as operações de manutenção de equipamentos e de deposição de resíduos
industriais não se praticarão nos núcleos de exploração.
Não sendo previsível uma eventual contaminação das águas subterrâneas por poluentes
derivados da manutenção de equipamentos de desmonte, o único impacte previsível na qualidade
da água eventualmente gerado a partir do interior dos núcleos de exploração relaciona-se com o
aumento do número de partículas sólidas em suspensão nas águas de escorrência que afluem ao
interior das zonas de trabalhos, devido ao contacto destas com partículas finas depositadas
nessas mesmas zonas. Esse acréscimo indesejado de sólidos em suspensão poderá ser mais
significativo durante a fase e/ou fases de decapagem, uma vez que a superfície do terreno ficará
nessa(s) altura(s) mais vulnerável à erosão hídrica.
Ao aumento esperado de sólidos em suspensão nas linhas de água que circundam os núcleos de
exploração, no decurso das acções de decapagem a efectuar no terreno, juntam-se as partículas
geradas pela actividade intensa verificada no interior da concessão e relacionada com o
movimento e transporte de terras, a extracção do jazigo mineral e seu transporte até ao
estabelecimento industrial anexo, a condução de terras a depósito, e os movimentos de
maquinaria móvel pesada em pisos de terra.
Porém, pelo facto das linhas de água que circundam os núcleos de exploração serem de pequena
extensão, evidenciando caudais bastante reduzidos e esporádicos, e não revelando qualquer uso
directo, o aumento expectável dos sólidos em suspensão como resultado do acarreio
extraordinário de detritos provenientes do interior dos núcleos de exploração durante as fases de
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decapagem será pouco relevante, assim como as consequências negativas na qualidade da água
(aumento de sólidos suspensos totais) do receptor principal destes cursos sazonais — o rio Cós.
Em suma, considera-se o impacte nos recursos hídricos por alteração da qualidade da água como
negativo, directo, abrangente, temporário, de magnitude moderada e pouco significativo. No
Quadro 5.5 apresenta-se um resumo da análise dos impactes nos recursos hídricos, focando-se
os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise
efectuada.
Quadro 5.5 – Impactes nos Recursos Hídricos.
Indicador de Impacte
Alteração da rede de drenagem

Avaliação do Impacte

Negativo; directo; abrangente; temporário;

Interferência nos circuitos hidráulicos magnitude reduzida; pouco significativo.
Alteração da qualidade da água

Nulo.

Medidas
Mitigadoras

Não

-

5.6 − Impactes na Ecologia
A área do projecto insere-se numa região com actividade extractiva desde há vários anos, que
numa vertente de proximidade é materializada pela pedreira do “Aguilhão”, da ALCOAREIA, LDA,
sobre a qual se projectou o núcleo 1 de exploração”, podendo constatar-se que não é provida de
grande valor ecológico, apresentando uma baixa diversidade florística e faunística.
Por outro lado, e feito o enquadramento da concessão com Áreas Protegidas e Sítios
Classificados, verificou-se que a área do projecto e a sua envolvente mais próxima não se situam,
em termos ecológicos, sobre nenhum local classificado ou protegido (Parque e/ou Reserva
Nacional/Natural, Sítios da Rede Natura 2000). Neste contexto, é possível verificar no terreno que
a maior parte dos impactes sobre a flora e a fauna da região, concretamente a que ocorre na
envolvente próxima dos núcleos de exploração (pedreira do “Aguilhão”) e na envolvente alargada
à concessão (areeiros e barreiros localizados cerca de 3 km para Este, ao longo do eixo do
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sinclinal de Cós-Juncal), já foram induzidos pela laboração das unidades extractivas que ali se
foram instalando, algumas até aos dias de hoje.
Estes impactes negativos, sobretudo os relacionados com o derrube de vegetação de elevado
porte que integra o eucaliptal/pinhal e com o afastamento das espécies da fauna devido às
perturbações causadas pelo ruído, pelo tráfego de veículos e pela grande ocupação de terreno
(escavações, acessos, depósitos, instalações, componente humana, etc.), estão perfeitamente
enraizados no actual cenário de exploração que se verifica na pedreira do “Aguilhão”, pelo que o
efeito de prolongamento originado pela extensão da frente de desmonte existente (núcleo 1) e
pelo desenvolvimento sequencial das frentes nos núcleos 2 e 3 será insignificante no contexto
actual.
A flora existente nas áreas a intervencionar resume-se ao extracto herbáceo e sub-arbustivo de
geração espontânea associado ao eucaliptal/pinhal, e ao número de eucaliptos e pinheiros que
será necessário derrubar para o efectivo desenvolvimento da actividade, flora que no entanto se
encontra desprovida de espécies que pela sua raridade suscitem uma eventual classificação e
que por isso impliquem impactes negativos significativos aquando da sua destruição pela
exploração.
Os impactes eventualmente impostos na fauna, aquando da implementação do presente projecto,
não são equacionáveis, dada a perturbação imposta neste parâmetro ambiental pela existência da
pedreira do “Aguilhão”, da ALCOAREIA, LDA.
Assim, os impactes previsíveis prendem-se essencialmente com as alterações do coberto
vegetativo actualmente existente nos núcleos de exploração, devido às acções de desmatação
que serão necessárias efectuar à medida que as escavações forem progredindo.
Estas alterações serão traduzidas pelo derrube de exemplares de Eucalyptus globulus e Pinus
pinaster, e pela eliminação de alguma vegetação arbustiva e sub-arbustiva associada (silvas,
tojos, giestas). Embora a uma escala muito reduzida e pouco significativa, estas acções irão
reduzir ainda mais os locais de refúgio para as aves e pequenos mamíferos que esporadicamente
ainda subsistem no local, como ainda irão contribuir para a diminuição da capacidade de retenção
de poeiras que a vegetação permite.
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O fraco valor ecológico da área do projecto e a intervenção visível na vizinhança dos núcleos de
exploração (pedreira do “Aguilhão”), são dois factores que permitem averiguar que não são
expectáveis impactes negativos significativos na flora e na fauna devido à laboração da
concessão.
Aliado a estes factores, que condicionam fortemente o desenvolvimento da ecologia em áreas sob
a sua influência directa, acrescenta-se o facto das zonas de particular interesse ecológico (as
Áreas Protegidas e os Sítios Classificados identificados e descritos na situação de referência)
apresentarem um enquadramento geográfico bastante afastado da área de influência da
concessão alvo de estudo, pelo que se consideram nulos os impactes gerados pela exploração
futura na concessão “MAIORGA-CÓS” sobre os habitats, fauna e flora que caracterizam estes
locais de elevado interesse ecológico.
Uma vez que os impactes de maior magnitude e significância foram sendo induzidos pelo ciclo
extractivo associado ao desenvolvimento das actividades extractiva e de processamento de
arenitos e conglomerados associadas à pedreira do “Aguilhão”, consideram-se os impactes que
serão gerados pela nova exploração como negativos, directos, localizados, temporários e pouco
significativos.
Serão no entanto propostas medidas mitigadoras de forma a precaver o avolumar das situações
negativas sobre a flora e fauna actualmente instaladas, e de forma a limitar a perturbação que
será gerada pela concessão “MAIORGA-CÓS”.
No Quadro 5.6 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na ecologia, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efectuada.
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Quadro 5.6 – Impactes na Ecologia.

Indicador de Impacte
Alteração

do

coberto

vegetal

Avaliação do Impacte
e

afastamento da fauna na perspectiva
dos impactes instalados

Medidas
Mitigadoras

Negativo; indirecto; abrangente; temporário;
magnitude moderada; significativo.
Sim

Alteração

do

coberto

vegetal

e

afastamento da fauna na perspectiva
dos impactes esperados

Negativo; directo; localizado; temporário;
magnitude moderada; pouco significativo.

Afectação directa e/ou perturbação
das áreas de interesse ecológico
identificadas (Reserva Natural e Sítios

Nulos.

-

Classificados)

5.6.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Ecologia
De forma a minimizar os impactes na flora e na fauna decorrentes das acções do projecto,
recomenda-se a adopção das seguintes medidas:
◙ Evitar que nas áreas adjacentes às dos núcleos de exploração seja concretizado o derrube de
espécies arbóreas de elevado porte que ainda constituem o habitat preferencial de certas
espécies da avifauna adaptadas à presença da escavação presente;
◙ O derrube de alguns pinheiros existentes no terreno deverá ser autorizado e acompanhado pela
Circunscrição Florestal da região;
◙ Proceder à revegetação das zonas desprovidas da mesma não afectadas pela escavação,
conforme preconizado no Plano de Recuperação Paisagística;
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◙ Fomentar a utilização e a preservação dos acessos existentes. Aquando da criação de novos
acessos internos, evitar a destruição das zonas vegetativas mais compostas;
◙ Manter a localização das zonas de depósito conforme o previsto no Plano de Lavra, em áreas
actualmente desprovidas de vegetação digna de realce. Na eventual necessidade de novos locais
de deposição (terras vegetais, estéreis areno-argilosos e formação produtiva), utilizar como um
dos principais critérios de selecção as zonas actualmente desprovidas de vegetação;
◙ Adoptar medidas para a optimização da circulação de equipamentos móveis no interior dos
núcleos de exploração, de forma a diminuir o impacte sobre a flora (derrube) e fauna
(afastamento) das áreas adjacentes aos sectores de lavra;
◙ Adoptar medidas para o controlo do ruído e poeiras, no sentido de não afugentar as espécies
que ainda subsistem nas zonas envolventes, permitindo que se aproximem cada vez mais dos
núcleos de exploração, povoando zonas que outrora lhes pertenciam;
◙ Durante a actividade, deverá fomentar-se, no interior da bacia do rio Cós, a preservação das
linhas de água que circundam a área do projecto, concretamente das que apresentam drenagem
na vizinhança dos seus limites Norte (rio Chãos) e Sul (rio Cós), de modo a que as espécies
possam encontrar nestes locais condições estáveis para o seu desenvolvimento, e contribuindo no
caso das espécies da fauna para a sua fixação em zonas relativamente próximas das áreas
intervencionadas;
◙ Proceder, durante a actividade de exploração, à implementação do plano de recuperação
paisagística, sobretudo nos aspectos que se relacionam com o repovoamento vegetal que visa a
integração florística e a revitalização natural e cénica da envolvente imediata às áreas de
intervenção;
O processo faseado de recuperação das áreas intervencionadas deve ser executado segundo o
plano de repovoamento de espécies vegetais previsto, o que permitirá a reconstituição, tanto
quanto possível, da mancha florestal inicial. Estas acções irão permitir a reabilitação e o equilíbrio
ecológico de toda a área afectada pela exploração, a qual será tanto mais evidente e eficiente
numa vertente regional quando integradas com as que foram preconizadas e implementadas para
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a recuperação paisagística de grande parte das pedreiras vizinhas (areeiros e barreiros
localizados 3 km para Este da concessão, ao longo do eixo do sinclinal de Cós-Juncal).
A correcta implementação das medidas de recuperação paisagística irá mitigar a perturbação
ecológica que será gerada na vizinhança da concessão, podendo antever-se o incremento do
valor ecológico de toda a área explorada no fim da vida útil do projecto.
5.7 − Impactes na Paisagem
A concessão “MAIORGA-CÓS” encontra-se inserida numa matriz agro-florestal afectada por
actividade industrial desde há anos relacionada com a exploração de recursos geológicos
(arenitos e conglomerados de matriz argilosa). A implantação de uma concessão de caulino neste
espaço, que operacionalmente corresponde no curto prazo a uma extensão de uma frente activa
(pedreira do “Aguilhão”, da ALCOAREIA, LDA), não irá alterar significativamente a estrutura
paisagística existente, onde a actual ocupação lhe confere características distintas das iniciais,
principalmente através da existência da escavação, alguns equipamentos, instalações e
depósitos.
No contexto da exploração actual que se verifica no local, através da actividade exercida na
pedreira do “Aguilhão”, da ALCOAREIA, LDA e da presença da escavação sobre a qual se
instalou o núcleo 1 de exploração da concessão, verifica-se que o grau de antropização da
paisagem é actualmente significativo, pelo que os impactes negativos gerados pelo em apreço
sobre a paisagem característica da região são na situação actual também significativos, devido
principalmente aos seguintes factores:
◙ À desorganização visual do espaço (impacte visual) proporcionada pela ocupação territorial
exercida pelos vários acessos, pelos depósitos de materiais, pela depressão escavada e pelas
áreas postas a descoberto devido à execução pontual de desmatações;
◙ À considerável agressividade visual (geometria, dimensão e disjunção cromática) proporcionada
pelos taludes da escavação existente;
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◙ À extensão da área actualmente intervencionada, que já se pode considerar significativa;
◙ À consumação da redução do coberto vegetativo no núcleo de exploração existente;
◙ À dimensão e ao número dos depósitos existentes, cuja deposição por vezes desordenada
provoca uma maior desorganização ao nível do espaço gerando elevados contrastes de cor
relativamente ao meio envolvente;
Assim, não se prevêem na paisagem efeitos cumulativos de realce originados pela exploração na
concessão “MAIORGA-CÓS” uma vez que o núcleo 1 de exploração se sobrepõe parcialmente à
frente de desmonte existente e a actividade extractiva no mesmo corresponderá a uma extensão
dessa frente. Trata-se somente do prolongamento temporal do impacte instalado e não de um
efeito cumulativo do mesmo, até porque a produção anual na concessão se prevê idêntica à da
actualmente praticada na pedreira do “Aguilhão”, cerca de 350 000 toneladas por ano.
Neste contexto do prolongamento temporal dos impactes, verifica-se que a paisagem florestal que
caracterizou a região em estudo até à instalação e subsequente desenvolvimento da pedreira do
“Aguilhão”, foi sendo convertida numa paisagem semi-natural ou antrópica, atingindo nos dias de
hoje uma área razoável. A extensão da frente de desmonte presente no local, pela instalação na
mesma do núcleo 1 de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS”, acrescentará uma parcela
idêntica à área semi-natural já existente, situação que prolongará até ao tempo de vida útil do
núcleo o impacte já instalado.
A presença das escavações, dos equipamentos, dos depósitos e da componente humana, irão
constituir elementos perturbadores do carácter da paisagem pelo que, se consideram os impactes
na paisagem como negativos, directos, localizados e de carácter temporário.
De uma forma geral, os impactes na paisagem que serão induzidos pela exploração nos sectores
de lavra dos três núcleos de exploração prendem-se fundamentalmente com:
◙ A perturbação das suas características originais, pela presença de elementos estranhos não
identificáveis com a paisagem a um nível bastante localizado (maquinaria pesada, depósitos de
materiais, etc.);
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◙ Alteração da cor, forma e textura da paisagem pela presença das escavações, taludes de
escavação e acessos;
◙ Alterações ao nível do espaço afectado (alteração do coberto vegetal) e incidência visual.
Relativamente ao primeiro ponto, consideram-se os impactes na paisagem como sendo pouco
significativos. Por um lado, devido à presença actual, na pedreira do “Aguilhão”, de elementos
perturbadores da paisagem idênticos aos previstos para esses mesmos núcleos. Por outro lado, o
reduzido número de equipamentos previsto e as baixas volumetrias previstas para as zonas de
depósito, irão contribuir para que o impacte gerado seja bastante reduzido, não se perspectivando
um acentuar do aspecto negativo da paisagem na área de inserção do projecto.
Relativamente ao segundo aspecto, apesar das alterações previstas serem incrementadas à
medida que as escavações vão progredindo em extensão e profundidade, considera-se numa
óptica paisagística local este impacte como pouco significativo devido ao modelo de recuperação
paisagística proposto: as plantações arbóreas serão executadas em fase com o avanço da lavra,
segundo um ritmo de “lavra à frente e recuperação atrás”.
No que diz respeito às alterações ao nível do espaço afectado e incidência visual, impostas
essencialmente pela ocupação industrial que se irá verificar na área do projecto, consideram-se os
impactes induzidos na paisagem por estas alterações pouco significativos, uma vez que a
intervenção no terreno não originará novos pontos de observação dominantes sobre a área da
concessão, sendo que toda a vegetação envolvente de grande porte permanecerá inalterada e
será ainda reforçada com a implementação do plano de recuperação paisagística faseado.
Outro factor importante a considerar é o facto da zona apresentar uma baixa amplitude visual
(devido à densa vegetação existente em redor dos núcleos de exploração) e uma capacidade
moderada a elevada para disfarçar as actividades humanas (reduzido potencial de sensibilidade
paisagística a eventuais acções perturbadoras que interfiram com as suas características visuais).
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Em suma, os impactes na paisagem originados pela exploração na futura concessão, ainda que
pouco significativos e a um nível muito localizado, prendem-se com a descontinuidade
paisagística imposta pelas escavações, taludes de escavação e acessos.
No Quadro 5.7 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na paisagem, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise efectuada.
Quadro 5.7 − Impactes na Paisagem.
Indicador de Impacte
Alteração

do

coberto

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

vegetal,

acessos, equipamentos, depósitos, Negativo; indirecto; abrangente; temporário;
depressões

escavadas

(impactes magnitude moderada; significativo.

instalados)
Alteração

do

coberto

vegetal,

acessos, equipamentos, depósitos, Negativo; directo; localizado; temporário;
depressão

escavada

Sim

(impactes magnitude reduzida; pouco significativo.

esperados)
Incidência visual

Negativo; indirecto; abrangente; temporário;
magnitude moderada; pouco significativo.

5.7.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes na Paisagem
A mitigação dos impactes negativos na paisagem (impactes visuais) deverá ser implementada ao
longo da vida útil da concessão e no final da actividade, de forma a corrigir os impactes visuais
instalados e os esperados com a entrada em funcionamento do projecto de exploração na
concessão “MAIORGA-CÓS”.
No Imediato (1ª Fase):
◙ Formação dos taludes de protecção às escavações com as terras vegetais provenientes das
decapagens a efectuar no terreno;
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◙ Proteger as terras vegetais excedentárias levadas a depósito (pargas), com sementeira de
espécies herbáceas de forma a reduzir a erosão e os contrastes cromáticos na paisagem
induzidos por este tipo de depósitos provisórios;
◙ Limitar e controlar a altura dos depósitos (de terras vegetais, de estéreis areno-argilosos e
conglomeráticos,

de

formação

produtiva)

nas

respectivas

áreas

de

deposição

e

de

armazenamento;
◙ Limitar ao estritamente necessário o número e a extensão dos acessos internos a criar, bem
como limitar a circulação de máquinas e homens nas áreas adjacentes a preservar e a recuperar;
◙ Desenvolver as escavações conforme o previsto no Plano de Lavra, nomeadamente no
cumprimento criterioso da geometria das escavações, suas alturas máximas e inclinação dos
taludes que as compõem, e dos sentidos do seu desenvolvimento.
Em concomitância com a Lavra (2ª Fase):
◙ Proceder à reflorestação arbórea nos sectores da área de lavra já explorados, após modelação
extensiva conforme preconizado no Plano de Recuperação Paisagística, segundo um ritmo de
“lavra à frente e recuperação atrás”.
A implementação destas medidas visa a reconstituição florestal e paisagística da área afectada
pela concessão, promovendo a sua reintegração na fisiografia da região. Todos os requisitos
necessários à boa execução do plano de recuperação paisagística deverão ser cumpridos na
íntegra, para que o modelado final da área de intervenção e o recobrimento vegetal preconizado
possam levar à efectiva reabilitação ambiental e paisagística do local.
5.8 − Impactes Gerados pelo Ruído
Na caracterização do ruído ambiente obtiveram-se valores de LAeq inferiores aos valores
máximos permitidos para as zonas especiais (Zonas Sensíveis e Zonas Mistas) definidas Decretolei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro (“Regulamento Geral do Ruído”), podendo, neste contexto e em
termos acústicos, considerar-se os locais de medição como pouco ruidosos.
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Perante os seguintes factos e pressupostos:
◙ Os equipamentos móveis que irão operar na concessão “MAIORGA-CÓS” respeitam os níveis
de pressão sonora medidos de acordo com os procedimentos e condições de ensaio definidos
pela norma ISO 6394, cumprindo os níveis de “potência sonora no exterior” medidos de acordo
com os procedimentos de ensaios dinâmicos e condições estipuladas na Directiva 2000/14/EC da
União Europeia;
◙ Não são utilizados explosivos nem no processo extractivo da existente no local (pedreira do
“Aguilhão”) nem no previsto para a futura concessão (concessão “MAIORGA-CÓS”);
◙ O horário de laboração na pedreira do “Aguilhão” e nos futuros núcleos de exploração da
concessão “MAIORGA-CÓS” enquadra-se com o período diurno;
◙ Pelo princípio da adição de fontes sonoras, o ruído não assume propriedades totalmente
cumulativas, ou seja, o ruído medido no seio de um conjunto de fontes sonoras não é a soma do
ruído proveniente de cada uma delas;
◙ Segundo as regras que regem o comportamento da propagação das ondas sonoras, o ruído vaise atenuando com a distância, aproximadamente 5 a 6 dB quando esta duplica a partir da fonte
sonora instalada;
e face à localização da área do projecto relativamente às habitações ou aglomerados
habitacionais mais próximos, não são de prever impactes significativos devido ao ruído que será
proveniente do interior dos núcleos de exploração da concessão.
Partindo do pressuposto que os equipamentos a utilizar na extracção dos arenitos e
conglomerados de matriz caulinítica ocorrentes na área do projecto (recordar que o desmonte
será efectuado apenas por meios mecânicos) apresentam níveis de potência sonora que se
enquadram dentro dos valores admissíveis nos termos do Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro,
é lícito concluir-se que a actividade nos núcleos de exploração não contribuirá de forma
significativa para o incremento dos níveis de ruído que actualmente caracterizam o ambiente
acústico nos receptores sensíveis da vizinhança da área do projecto (Figura 4.43).
________________________________________________________________________________________________
Concessão de Exploração de Caulino “MAIORGA-CÓS” – Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria
175

Em suma, a entrada em funcionamento da concessão não leva a prever qualquer alteração
significativa ao ambiente acústico que actualmente caracteriza a área do projecto e sua
envolvente, pelo que se consideram pouco significativos os impactes sonoros que serão gerados
pela actividade de extracção na futura concessão da ALCOAREIA, LDA. Não se tendo revelado
nos resultados obtidos o efeito gerado pela pedreira existente no local (pedreira do “Aguilhão”),
não será de prever que a implementação do projecto de exploração na concessão “MAIORGACÓS” possa alterar de forma significativa o ambiente acústico que se verifica na situação actual,
uma vez que as principais acções do projecto não contemplam a introdução de novas fontes de
ruído cujos níveis de emissão sejam superiores ou bastante superiores aos das fontes
actualmente instaladas no local.
No entanto, sabendo-se que os equipamentos afectos às actividades produtivas na concessão
não serão fontes de ruído isoladas e as únicas a considerar numa área abrangente em redor do
projecto, propõe-se a adopção de um conjunto de medidas conducentes à redução e controlo dos
níveis sonoros emitidos pelos equipamentos afectos à concessão e à redução dos níveis sonoros
no ambiente geral.
No Quadro 5.8 apresenta-se um resumo da análise dos impactes gerados pelo ruído no ambiente,
focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da
análise efectuada.
Quadro 5.8 – Impactes gerados pelo Ruído.

Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Ruído no ambiente geral Negativo; directo; localizado; temporário;
(Incomodidade)

magnitude moderada; pouco significativo.

Medidas
Mitigadoras
Sim

5.8.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados pelo Ruído
A mitigação dos impactes que serão gerados pelo ruído passa pelo controlo periódico dos níveis
de ruído verificados no ambiente geral e/ou externo à área delimitada pela concessão “MAIORGA________________________________________________________________________________________________
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CÓS”, a efectuar durante a vida útil da exploração. Para o controlo dos níveis de incomodidade no
ambiente externo, propõem-se as seguintes medidas:
◙ Ao nível da gestão dos equipamentos produtivos (plano de manutenção e logística), efectuar a
manutenção preventiva dos equipamentos nas oficinas externas, de forma a evitar ruídos
parasitas que neste tipo de equipamentos pesados são sempre consideráveis (folgas, gripagem
de rolamentos, vibrações por desgaste de peças, escapes danificados, etc.);
◙ Colocar silenciadores apropriados nos escapes dos equipamentos móveis e, se possível,
diminuir a intensidade sonora das sirenes de marcha-atrás, que se revelam particularmente
ruidosas em alguns equipamentos;
◙ Controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de acesso, uma vez
que a velocidade está directamente relacionada com o nível de ruído emitido pelo equipamento
(motor, transmissão, interacção pneu/piso, etc.);
◙ Evitar qualquer tipo de trabalho ou utilização de máquinas fora do período diurno e, dentro
deste, fora do horário laboral de trabalho a implementar na concessão, de forma a evitar a
ocorrência de impactes (incomodidade) fora deste período;
◙ Implementação dos Planos de Monitorização do Ruído Ambiente e do Ruído no Ambiente
Interno.
Relativamente a esta última medida, embora a análise dos efeitos do ruído no ambiente interno
saia fora do âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, o Plano de Monitorização do Ruído no
Ambiente Interno deverá ser implementado no âmbito do cumprimento integral e criterioso do
Plano de Segurança e Saúde a implementar na concessão, na perspectiva da aferição da
qualidade do ambiente no meio interno da empresa, ou seja, na óptica da avaliação da exposição
diária dos trabalhadores ao ruído nos respectivos locais de trabalho/máquina. Embora os
trabalhadores da concessão devam cumprir na generalidade os padrões de segurança e higiene
exigíveis nesta actividade, nomeadamente através da utilização de equipamentos de protecção
colectiva e individual (protectores auriculares, capacete, botas com biqueira de aço, máscara antipoeiras, luvas, etc.), a implementação destas medidas deverá ser acompanhada pelo reforço da
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adopção e obrigatoriedade das medidas de protecção individual contra o ruído (protectores
auriculares), visando sobretudo proteger os trabalhadores mais expostos que por vezes, em prol
de um maior conforto, ignoram os malefícios causados pelo ruído.
5.9 − Impactes Gerados na Qualidade do Ar
O impacte na qualidade do ar que poderá ser induzido com algum significado pela actividade da
futura concessão, prende-se com os níveis de empoeiramento no ambiente geral que serão
gerados pela actividade produtiva prevista. A magnitude deste impacte está directamente
relacionada com a acção do vento que poderá transportar as poeiras a distâncias consideráveis
relativamente ao seu foco de origem, podendo provocar efeitos negativos nas populações
vizinhas.
Foi possível verificar que no período analisado o valor limite diário é excedido num dos dias de
semana com ventos de rumo dominante Norte. Também se verificou que os valores mais baixos
foram registados em dias de fim-de-semana, facto que foi interpretado como traduzindo a
influência efectiva do tráfego no ponto de medição.
Atendendo a que as emissões de material fino apenas acorrem com teores de humidade nos
inertes inferiores a 1.5%, foi possível balizar as emissões especificas da pedreira do “Aguilhão”
aos quatro meses secos do ano tipicamente de Maio a Setembro (teores de precipitação media
diária inferior a 0.25 mm) que correspondem a 88 dias de laboração da empresa. Perante esse
cenário, e considerando que no período analisado de sete dias foi excedido o valor limite em
apenas um dos dias, pelo que subsistem 34 dias onde os níveis poderão ser excedidos, concluiuse que ocorreu a excedência em 3% do tempo possível.
A Agência Portuguesa do Ambiente define que se a monitorização de PM10 não ultrapassar o valor
de 40 μg/m³ as medições anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada ao
fim de cinco anos. No caso deste valor ser ultrapassado, a monitorização deverá ser efectuada
anualmente, em particular em época seca. No caso presente este valor foi excedido em três dias
com rumos de vento de Norte o que indica a possibilidade de existência de outras fontes situadas
nesta direcção que não a pedreira do “Aguilhão”, uma vez que esta se situa a Sul do ponto de
medição. No caso presente não existem pedreiras próximas sitas a Norte e Noroeste da pedreira
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do “Aguilhão” sendo que apenas será de considerar nesses rumos, as eventuais emissões de
empresas do complexo industrial do Casal de Areia (a cerca de 2,5 km a NW) e de pedreiras da
empresa CMP de Pataias sitas a aproximadamente 4.5 km a NW. A cerca de 3 km a Este foi
verificada a presença de numerosa pedreiras activas nos lugares de Casal do Resoneiro e
Castanheira, sendo que as emissões podem ser importantes com rumos de vento Este-Oeste uma
vez que estas são servidas a Oeste por estradas não pavimentadas.
O tipo de emissões presentes (fugitive dust emissions) potencialmente provenientes de pedreiras
deve-se essencialmente ao levantamento e arrastamento de poeiras em suspensão por acção de
circulação de viaturas, funcionamento dos equipamentos de britagem e crivagem de cascalhos e
areias. De um modo geral, partículas de grandes dimensões depositam-se facilmente nas
proximidades dos seus pontos de emissão, enquanto que partículas mais finas podem se
dispersar por longas distâncias. Por exemplo, partículas com diâmetros > 50 μm tendem a
depositar rapidamente enquanto que partículas < 10 μm têm um pequena taxa de deposição
relativa. Partículas grandes (>30 μm), responsáveis pelos problemas de empoeiramento
(cobrimento de edifícios, viaturas, roupas, solo e vegetação vizinha), geralmente depositam-se a
cerca de 100 metros da fonte. Partículas de dimensões intermédias (10-30 μm) podem se
deslocar cerca de 200-500 m da fonte enquanto partículas finas (<10 μm – PM10) podem se
deslocar a 1Km da fonte ou até mais.
O factor de emissão da EPA (USA) para Sand & Gravel Processing referenciado na AP-42 para a
operação de secagem Sand Dryer refere um factor de emissão específico para PM de 906 g/ton
de material extraídos com emissão não controlada, o que significa uma produção anual de PM de
208 Ton/ano e uma produção anual ponderada aos 4 meses “críticos” de 69.4 Ton/ano.
As emissões de partículas PM10 pelo material existente em estradas não pavimentadas como a
actualmente existente, e pela resuspensão de material depositado, podem ser obtidas pelo
modelo da AP-42 (EPA) que define o seguinte factor de emissão:
PM10 (sem controlo de emissões) = 1572 gramas/(veiculo.Km. percorrido)
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O modelo define ainda emissões dos travões e pneus que devem ser adicionadas às anteriores:
PM10 = 0.2119 gramas/(veiculo.Kkm percorrido)
Assim, considerando que cada veículo percorre localmente um percurso médio de 800 metros
(distância percorrida até à estrada asfaltada), permite obter um valor diário de emissão conjunta e
global (100 passagens/dia) de PM10 de 30,4 Ton/ano e uma emissão ponderada aos 4 meses
secos de 10.1 Ton/ano, o que revela não ser esta a principal fonte de emissão de partículas no
local.
Tendo em conta os níveis de empoeiramento produzidos no ambiente geral pela pedreira em
actividade no local da concessão, a avaliar pelos resultados obtidos na periferia da área do
projecto (receptor sensível), não se prevêem com a entrada em funcionamento do presente
projecto concentrações superiores ou muito superiores às obtidas na campanha de medições.
Dado o posicionamento da área do projecto face aos aglomerados habitacionais que rodeiam os
núcleos de exploração da concessão, e pelo facto do terreno se encontrar em parte rodeado por
vegetação arbórea que contribui para a deposição de partículas no local, será de admitir que no
ambiente geral os impactes gerados pelo empoeiramento produzido nos núcleos de exploração da
concessão sejam pouco significativos.
Assim, considera-se no ambiente geral o impacte na qualidade do ar gerado pela emissão de
poeiras desde o interior dos núcleos de exploração da concessão “MAIORGA-CÓS”, no contexto
futuro de exploração, como negativo, directo, temporário, localizado, de magnitude moderada e
pouco significativo, em parte pela análise conjunta das seguintes situações:

◙ Admitindo que as maiores concentrações de poeiras se irão verificar junto aos principais focos
de emissão, e cujos principais efeitos se farão sentir no ambiente interno dos sectores de lavra;

◙ O facto de se prever que o novo projecto de exploração não vá alterar de forma significativa os
níveis de empoeiramento que se verificam na situação actual, dado que as acções do projecto não
contemplam a introdução de focos de empoeiramento críticos e muito diferentes dos actualmente
instalados;
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◙ A vegetação existente em parte do perímetro dos núcleos de exploração, que irá favorecer a
deposição de partículas junto aos locais de emissão, em detrimento de uma dispersão acentuada
de poeiras partindo do interior dos mesmos;

◙ Tendo em conta o regime de ventos, que não tem um papel preponderante na dispersão das
partículas no sentido das povoações mais próximas;
Pelo exposto, não se prevêem impactes significativos gerados pelo empoeiramento no ambiente
geral, embora se recomendem algumas medidas preventivas que visem a redução de partículas
para o exterior, bem como o controlo dos níveis de empoeiramento no interior das novos núcleos
de exploração.
No Quadro 5.9 apresenta-se um resumo da análise dos impactes gerados na qualidade do ar,
focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da
análise efectuada.
Quadro 5.9 – Impactes na Qualidade do Ar.
Indicador de Impacte
Empoeiramento gerado no ambiente
externo/interno (circulação em pisos de
terra batida, actividade produtiva)

Avaliação do Impacte
Negativo; directo; localizado; temporário;
magnitude moderada; pouco significativo.

Medidas
Mitigadoras
Sim

5.9.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados na Qualidade do Ar
A mitigação dos impactes na qualidade do ar que eventualmente venham a ser gerados pelo
empoeiramento produzido resultante da actividade de exploração a iniciar nos núcleos de
exploração da concessão “MAIORGA-CÓS” passa pela implementação de um controlo periódico
dos níveis de empoeiramento que se irão verificar no ambiente geral e/ou externo à área
delimitada pela unidade extractiva, a efectuar durante a vida útil da exploração. Paralelamente,
deverá adoptar-se um conjunto de medidas conducentes à redução dos níveis de empoeiramento
no ambiente interno da concessão através de uma maior deposição de partículas no seu interior.
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De forma a reduzir os níveis de empoeiramento no interior da concessão e de os controlar no
ambiente externo, propõem-se as seguintes medidas:

◙ Limitar e controlar a velocidade dos veículos e máquinas pesadas no interior da área da
concessão e nos acessos de terra batida envolventes, nomeadamente aquando de manobras que
impliquem mudanças bruscas de direcção;

◙ Regar periodicamente os acessos internos em terra batida, através de uma aspersão controlada
sobre as zonas mais solicitadas e geradoras de maiores quantitativos de poeiras, utilizando-se
para tal um tractor-cisterna (autotanque) que à sua passagem rega, nos dias mais secos e
ventosos, os pisos mais solicitados pela circulação de veículos e máquinas pesadas;

◙ Sempre que se justifique, proceder à aspersão controlada sobre as pilhas de materiais
depositados nos núcleos de exploração;

◙ De forma a reduzir a erosão pela acção do vento, proteger os depósitos de materiais através da
execução de sementeiras, no caso das terras vegetais, e através de um correcto posicionamento
e dimensionamento (evitar depósitos em altura), no caso dos depósitos de pré-stocks de formação
produtiva e stocks de produtos acabados (no estabelecimento industrial);

◙ Preservar a vegetação envolvente que não será afectada pelo projecto de exploração, que se
revela bastante útil na retenção das partículas que são transportadas a maiores distâncias;

◙ Evitar o derrube desnecessário da vegetação de grande porte que envolve a área dos núcleos
de exploração, de extrema importância para a fixação das partículas na vizinhança dos focos de
emissão;

◙ Executar as plantações arbóreas preconizadas no âmbito da recuperação paisagística a
implementar em fase com a lavra, de forma a reduzir a propagação de partículas para o exterior
dos núcleos de exploração, nomeadamente no sentido das povoações mais próximas;
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◙ Beneficiar os acessos actualmente existentes à área da concessão, através do espalhamento
de inertes grosseiros, de regularizações e compactações pontuais, e arranjo de bermas;

◙ Proceder à limpeza e manutenção dos acessos à área da concessão, não permitindo a
acumulação de grandes quantidades de partículas;

◙ Implementação dos Planos de Monitorização da Qualidade do Ar no Ambiente Externo e
Ambiente Interno;
Relativamente a esta última medida, embora a análise dos efeitos do empoeiramento no ambiente
interno saia fora do âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, o Plano de Monitorização da
Qualidade do Ar no Ambiente Interno deverá ser implementado no âmbito do cumprimento integral
e criterioso do Plano de Segurança e Saúde a implementar na concessão, na perspectiva da
aferição da qualidade do ambiente no meio interno da empresa, ou seja, na óptica da avaliação da
exposição

diária

dos

trabalhadores

ao

empoeiramento

nos

respectivos

locais

de

trabalho/máquina. Embora os trabalhadores da concessão devam cumprir na generalidade os
padrões de segurança e higiene exigíveis nesta actividade, nomeadamente através da utilização
de equipamentos de protecção colectiva e individual (protectores auriculares, capacete, botas com
biqueira de aço, máscara anti-poeiras, luvas, etc.), a implementação destas medidas deverá ser
acompanhada pelo reforço da adopção e obrigatoriedade das medidas de protecção individual
contra as poeiras respiráveis (máscara anti-poeiras), visando sobretudo proteger os trabalhadores
mais expostos que por vezes, em prol de um maior conforto, ignoram os malefícios causados pela
inalação destas partículas.
5.10 − Impactes Gerados pela Circulação Rodoviária
Tal como referido do Capítulo 4.12.1, os fluxos de tráfego rodoviário com origem na concessão
“MAIORGA-CÓS” têm como destino três centros de consumo localizados em Porto de Mós,
Marinha grande e Caldas da Rainha, sendo em cada caso utilizado um trajecto distinto que utiliza
inicialmente acessos em terra batida, e subsequentemente estradas municipais, nacionais e autoestradas. O tráfego diário previsto para cada trajecto é de 18 camiões.
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As vias rodoviárias em que circularão os referidos camiões de carga partindo da concessão
“MAIORGA-CÓS” são vias dimensionadas e com os requisitos de segurança adequados à
circulação de veículos pesados, que no caso das vias asfaltadas incluem ainda semáforos nos
principais entroncamentos, sinalização vertical diversa e lombas limitadoras da velocidade nas
zonas mais propícias à ocorrência de acidentes.
Embora inquestionáveis, os impactes previstos para os caminhos e estradas acima referidos não
se prevêem muito significativos, já que o tráfego máximo previsto é de 2-3 camiões por hora com
circulação restrita ao horário de laboração (8−17.30 horas).
Os impactes que ocorrerem relacionar-se-ão com os seguintes aspectos:
◙ Com a degradação dos pavimentos devido às solicitações impostas aos mesmos pelas
manobras dos camiões;
◙ Com a degradação dos pavimentos devido à deposição de inertes que se soltam dos camiões
de transporte, desgastando os pavimentos ao serem pressionados pela passagem dos veículos;
◙ Com o aumento da instabilidade das valetas.
Antevê-se que, desde que cumpridas algumas regras de segurança que têm fundamentalmente a
ver com os limites de velocidade permitidos, com a sinalização instalada e com o controlo da
degradação dos pavimentos da zona envolvente da concessão, não serão previsíveis impactes
negativos significativos na rede viária directamente relacionados com a entrada em funcionamento
do presente projecto de exploração.
A ALCOAREIA, LDA deverá, contudo, assumir posições de consenso em acções concertadas
para a resolução dos problemas da rede viária local que a todos interessa e de que todos se
servem.
Relativamente aos impactes negativos que sob o ponto de vista social também se associam à
circulação rodoviária, nomeadamente a degradação das condições de habitabilidade/qualidade de
vida junto das populações mais próximas que sofrem o efeito gerado pelas vibrações, ruído e
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poeiras provocadas pela passagem dos camiões, pelas mesmas razões se consideram pouco
significativos os impactes negativos advindos da implementação do presente projecto e da
circulação de camiões que lhe está associada, atém por que a produção anual prevista para a
concessão é idêntica à actualmente registada na pedreira do “Aguilhão”.
No Quadro 5.10 apresenta-se um resumo da análise dos impactes gerados pela circulação
rodoviária, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que
resultou da análise efectuada.
Quadro 5.10 – Impactes gerados pela Circulação Rodoviária.

Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Degradação dos pavimentos das
estradas nacionais e municipais que
servem de trajecto de expedição às
matérias-primas

produzidas

na

Negativo; indirecto; localizado; temporário;
magnitude moderada; pouco significativo.

Sim

concessão

5.10.1 – Medidas Mitigadoras dos Impactes Gerados Pela Circulação Rodoviária
Deverão ser implementadas medidas de carácter geral que envolvam a participação da
ALCOAREIA, LDA, das entidades oficiais competentes e outras, que de forma concreta se
possam reflectir num melhor desempenho por parte dos responsáveis e trabalhadores na
concessão relativamente à circulação dos veículos pesados afectos à mesma.
Assim, deverão ser implementadas as seguintes medidas:
◙ Sensibilizar os motoristas dos camiões da ALCOAREIA, LDA para que procedam à cobertura
das cargas transportadas com uma lona, de forma a reduzir a degradação do pavimento
rodoviário por queda indevida de materiais sobre o mesmo, e/ou por atrito à passagem de outros
veículos. Estas indicações deverão, a título preventivo, ser transmitidas aos motoristas das
empresas clientes;
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◙ Implementar um sistema de aspersão dos rodados dos camiões à saída do estabelecimento
industrial anexo à concessão (por ex: utilizando o autotanque), de forma a diminuir o quantitativo
de partículas que são depositadas no pavimento e que por atrito à passagem de outros veículos
provocam o seu desgaste;
◙ Controlar o acondicionamento e o excesso das cargas a transportar, de forma a evitar a
degradação do pavimento por pesos excessivos;
◙ Beneficiação dos acessos em terra batida actualmente existentes à área da concessão, através
do espalhamento de inertes grosseiros, de regularizações e compactações pontuais, e arranjo de
bermas. Manutenção destes caminhos ao longo da actividade;
◙ Sensibilizar todos os condutores para as limitações de velocidade que devem respeitar quando
circulam na vizinhança das povoações, sobretudo quando vão vazios, uma vez que é nesta
situação que aumenta a incomodidade gerada pela sua passagem e os riscos de acidente.
5.11 − Impactes no Património Arqueológico e Arquitectónico
Genericamente, as intervenções a executar na área de projectos similares, potencialmente
geradoras de impactes no âmbito arqueológico são: a desmatação, a intrusão no subsolo,
nomeadamente, a movimentação e revolvimento de terras, a abertura de acessos e a implantação
de zonas de descarga e entulhamento de materiais residuais, provenientes da lavra da pedreira.
A análise detalhada do projecto em estudo levou à identificação de circunstâncias susceptíveis de
acarretar diminuição ou perda da perenidade ou integridade de valores patrimoniais, uma vez que
foi identificada uma ocorrência de carácter patrimonial – “Cabeço de Aguilhão”.
No Quadro 5.11 apresenta-se um resumo da análise dos impactes no património arquitectónico e
arqueológico, focando-se os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que
resultou da análise efectuada.
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Quadro 5.11 – Impactes gerados no Património Arquitectónico e Arqueológico.

Indicador de Impacte
Potencial

arqueológico

e/ou

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

arquitectónico Impacte directo, permanente,

reconhecido na área de influência da concessão. de magnitude moderada e
Sítio “Conduta do “Aguilhão”

Sim

significativo

5.11.1 – Medidas de Acompanhamento Arqueológico
Em correlação com a anterior reflexão sobre os potenciais impactes do Projecto sobre valores
patrimoniais, neste capítulo são apresentadas soluções concretas de minimização dos impactes
negativos, inevitáveis, irremediáveis ou irreversíveis, bem como propostas soluções para uma
preservação harmoniosa de elementos patrimoniais cuja integridade possa ser salvaguardada,
numa perspectiva de valorização ou recuperação.
As medidas proponíveis aplicam-se de acordo com a seguinte definição da gradação de
condicionantes:
X Nível 1 – condicionam a obra e as acções intrusivas, impondo uma delimitação rigorosa de área
protegida até 50 m em torno (conforme estabelecido na legislação);
X Nível 2 – condicionantes que, embora não impeçam o prosseguimento local do projecto,
impõem um estudo diagnóstico prévio, a necessidade de uma avaliação da área efectiva dos
vestígios e a sua aprofundada caracterização;
X Nível 3 – por princípio não resultam em condicionantes ao desenvolvimento do projecto,
devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras.
Foi registado um elemento patrimonial directamente afectado pela execução do projecto
implicando medidas particulares e pontuais de Nível 2.
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Atenda-se, porém, que a ocorrência patrimonial identificada, poderá vir a ser afectada pelo
desenvolvimento do projecto somente num prazo nunca inferior a 23 anos, uma vez que se trata
de uma ocorrência observada no núcleo 3 de exploração, o último a ser intervencionado pelo
projecto (Quadro 3.5).
Considerando que o desenvolvimento da lavra no núcleo 3 de exploração se faz de Norte para
Sul, que o sítio “Conduta do Aguilhão” se localiza no limite Sul do mesmo, e que o tempo de vida
útil deste núcleo é de cerca de 6 anos, considera-se que a lavra no mesmo poderá iniciar-se
normalmente de acordo com o estipulado no Plano de Lavra, devendo por essa altura o promotor
do projecto tomar as medidas conducentes à validação da ocorrência identificada, no sentido de
avaliar se efectivamente se trata de vestígios arqueológicos in situ ou de entulhos provenientes de
outros locais.
Além das medidas particulares e pontuais de Nível 2, o acompanhamento arqueológico
permanente, medida de nível 3 principalmente, da fase de desmatação e decapagem superficial
do terreno e de todas as etapas de construção que consistem na mobilização de sedimentos
(escavação, revolvimento e aterro), também deverá ser uma medida a aplicar.
Salienta-se que o acompanhamento arqueológico deve ser um procedimento inerente a todas as
etapas de construção que impliquem a desmatação e a intervenção e mobilização de solos. Estes
trabalhos devem ser desenvolvidos, de acordo com o número de frentes de obra, por um
arqueólogo ou uma equipa devidamente credenciada para o efeito pelo Instituto Português de
Arqueologia.
A impossibilidade de prospecção arqueológica sistemática, em algumas das áreas do projecto,
nomeadamente próximo da ocorrência identificada, induz na aplicação de medidas concretas de
novos trabalhos de prospecção sistemática para despiste de eventuais situações de impacte,
numa fase prévia aos trabalhos de acompanhamento.
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5.12 − Impactes Sócio-Económicos
A análise do cenário económico e social da região, que colocou as actividades dos sectores
secundário e terciário como alicerces da subsistência familiar, permite prever que a
implementação deste projecto irá influenciar de forma positiva os sectores económicos directa ou
indirectamente ligados ao sector extractivo, embora, dada a dimensão do projecto, não se atinja
um significado regional elevado.
Quando em laboração plena, o impacte socio-económico mais relevante gerado pela concessão
“MAIORGA-CÓS” é a criação directa de postos de trabalho.
A mão-de-obra, embora especializada (operadores de máquinas), poderá ser recrutada
localmente, escolha que promoverá a fixação das famílias na região contribuindo para a tendência
de fixação e crescimento populacional que se verifica actualmente no concelho de Alcobaça.
De um modo geral, a implementação do projecto de exploração na concessão “MAIORGA-CÓS”
irá promover impactes positivos significativos no meio socio-económico local representando um
elemento importante para estabilidade demográfica local e dinamizador da actividade económica.
Neste contexto, a exploração dos recursos endógenos nas freguesias de Maiorga e Cós revela-se
como uma actividade capaz de gerar a nível local impactes positivos significativos, a saber:
◙ A criação de postos de trabalho, com a potencial redução do desemprego a nível local;
◙ Um contributo para a fixação da população local;
◙ Aumento do rendimento de algumas famílias que directa ou indirectamente se encontram
ligadas ao projecto;
◙ Dinamização da actividade económica;
◙ Criação de maior riqueza local;
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◙ Aproveitamento económico dos recursos naturais endógenos.
Em síntese, consideram-se os impactes sociais e económicos resultantes da actividade
desenvolvida na concessão “MAIORGA-CÓS” como positivos, indirectos, temporários, localizados
e abrangentes, de magnitude moderada e significativos.
No Quadro 5.12 apresenta-se um resumo da análise dos impactes na sócio-economia, focando-se
os indicadores de impacte mais importantes e a avaliação global que resultou da análise
efectuada.
Quadro 5.12 – Impactes Sócio-Económicos.
Indicador de Impacte
Dinamização da economia
local e regional

Avaliação do Impacte
Positivo;

indirecto;

Medidas
Potenciadoras

temporário;

abrangente; magnitude moderada;

Não

significativo.

5.13 − Impactes Residuais
Identificados os impactes negativos associados à actividade extractiva na concessão “MAIORGACÓS”, e desde que sejam adoptadas as medidas mitigadoras e/ou cautelares propostas, os
impactes residuais negativos poderão ser classificados como pouco significativos, enquanto que
os impactes residuais positivos poderão ser potenciados em termos de bem estar económico e
social, sem comprometer, de forma irreversível, os valores e a diversidade ecológica.
Como impactes residuais a realçar que resultarão da actividade extractiva desenvolvida no local e
que permanecerão após o fim da vida útil da concessão “MAIORGA-CÓS”, destaca-se o impacte
negativo de carácter permanente gerado pelas depressões escavadas, não obstante estar
prevista modelação extensiva dos céus abertos.
As “feridas” criadas na paisagem provocadas pelas alterações morfológicas no terreno são
sempre de difícil ocultação, produzindo-se nesse sentido impactes visuais que são mais ou menos
susceptíveis de poderem ser minimizados. Se por um lado os taludes de escavação podem
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constituir elementos de degradação na paisagem, podem por outro constituir elementos de
referência positiva se devidamente recuperados e integrados no meio envolvente (p.e. por
modelação extensiva), embora confiram sempre uma maior geometrização da paisagem.
Assim, considera-se o impacte residual gerado pela presença das escavações como sendo pouco
significativo, após a implementação das medidas preconizadas para a sua recuperação
(modelação extensiva e reflorestação)
No Quadro 5.13 apresenta-se um resumo da análise dos impactes residuais, focando-se os
indicadores de impacte mais importantes e a avaliação que resultou da análise efectuada.
Quadro 5.13 – Impactes Residuais gerados na área ou vizinhança da concessão.
Indicador de Impacte
Escavações

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Praticamente nulo.

-

6 – MATRIZ DE IMPACTES
A avaliação global dos impactes decorrentes da análise efectuada anteriormente, será
apresentada em síntese sob a forma de matriz, onde se identificam os descritores ou indicadores
ambientais susceptíveis de serem ou não afectados pela exploração na concessão “MAIORGACÓS”, bem como a classificação revelada pelo estudo efectuado em cada um dos descritores. O
Quadro 6.1 representa a matriz de impactes para a concessão “MAIORGA-CÓS”.
7 − MONITORIZAÇÃO
7.1 – Considerações Gerais
A monitorização proposta consistirá num processo de observação e recolha de dados sobre o
estado do ambiente e sobre os efeitos ambientais gerados pela actividade desenvolvida na
concessão “MAIORGA-CÓS”, bem como na descrição desses efeitos através de relatórios
periódicos da responsabilidade do proponente.
________________________________________________________________________________________________
Concessão de Exploração de Caulino “MAIORGA-CÓS” – Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria
191

mento da fauna (impactes instalados)

Alteração do coberto vegetal; afasta-

Escavação.

Qualidade do ar; decapagem;

de resíduos industriais

Contaminação do solo por deposição

Figuras de ordenamento

Alteração do uso do solo

Alteração da qualidade da água.

interferência nos circuitos hidráulicos.

Alteração da rede de drenagem;

areno-argilosos, argilas exploradas)

Depósitos de materiais (terras vegetais

Depressão escavada.

(impactes esperados/cumulativos)

vegetal; acessos; equipamentos; depósitos

Depressão escavada; alteração do coberto

Incidência visual

Concessão "MAIORGA-CÓS"

Ecologia

Clima

do Território

Solos e Ordenamento

Recursos Hídricos

Geomorfologia

Paisagem

(impactes instalados)

vegetal; acessos; equipamentos; depósitos

Depressões escavadas; alteração do coberto

de Afectarem o Meio Ambiente - Indicadores de Impactes

Descritores Afectados pela Exploração e/ou Susceptíveis

Nulos

negativo positivo directo indirecto temporário permanente localizado abrangente

magnitude
reduzida moderada elevada pouco significativo

Características dos Impactes

Quadro 6.1 - MATRIZ SÍNTESE DOS IMPACTES AMBIENTAIS

significativo

significância
muito significativo

sim

não

Minimização

Medidas de

vestígios na área da pedreira.

Arqueológico

Pedreiras similares

Depressão escavada

Concessão "MAIORGA-CÓS"

Impactes Residuais

e regional.

Dinamização da economia local

influência da pedreira; ocorrência de

e

Sócio-Economia

Potencial reconhecido na área de

Degradação do pavimento; incomodidade

terra batida; actividade produtiva)

externo/interno (circulação em pisos de

Empoeiramento gerado no ambiente

Ruído no ambiente geral; incomodidade

(Reserva Natural e Sítios Classificados)

áreas de interesse ecológico identificadas

Afectação directa e/ou perturbação das

mento da fauna (impactes cumulativos).

Património Arquitectónico

Circulação Rodoviária

Qualidade do Ar

Ruído

Ecologia

Alteração do coberto vegetal; afasta-

de Afectarem o Meio Ambiente - Indicadores de Impactes

Descritores Afectados pela Exploração e/ou Susceptíveis

Nulos

negativo positivo directo indirecto temporário permanente localizado abrangente

magnitude
reduzida moderada elevada pouco significativo

Características dos Impactes

Quadro 6.1 - MATRIZ SÍNTESE DOS IMPACTES AMBIENTAIS (continuação)

significativo

significância
muito significativo

Medidas de

sim

não

Minimização

De uma forma genérica, pode considerar-se a monitorização segundo duas vertentes principais:
◙ A Monitorização No Ambiente Externo (Monitorização Ambiental), ou seja aquela que o presente
Estudo de Impacte Ambiental deverá obrigatoriamente contemplar na perspectiva da aferição da
qualidade do ambiente no meio externo, isto é, em redor dos núcleos de exploração da concessão
e junto aos receptores sensíveis existentes (habitações das povoações mais próximas);
◙ A Monitorização No Ambiente Interno que, embora saindo fora do âmbito do Estudo de Impacte
Ambiental, deverá ser mencionada no âmbito do cumprimento integral e criterioso do Plano de
Segurança e Saúde (PSS) implementado na concessão, na perspectiva da aferição da qualidade
do ambiente no meio interno da empresa, ou seja, na óptica da avaliação da exposição diária dos
trabalhadores nos respectivos locais de trabalho e/ou máquina.
Atendendo às características particulares do projecto que se pretende implantar, lembrando que
em termos gerais envolverá a actividade extractiva na concessão “MAIORGA-CÓS”, a
monitorização proposta incidirá sobre o empoeiramento e ruído no ambiente externo, na
envolvente dos núcleos de exploração e vizinhança das povoações de Maiorga, nos receptores
sensíveis (habitações) mais próximos.
7.2 – Metodologia para a Elaboração do Plano Geral de Monitorização
O Plano Geral de Monitorização a apresentar está orientado para monitorizar os indicadores de
impactes ambientais considerados mais críticos no tipo de actividade consignada no presente
projecto, nomeadamente:
◙ O Ruído, no domínio da caracterização do Ambiente Sonoro no Ambiente Externo;
◙ As Poeiras, no domínio da caracterização da Qualidade do Ar no Ambiente Externo.

7.2.1 – Objectivos do Plano Geral de Monitorização
A monitorização proposta não necessitará de estações fixas no terreno nem de qualquer outro tipo
de estação de referência, sendo que o principal objectivo será o de quantificar os parâmetros
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aferidores da qualidade do ambiente na envolvente dos núcleos de exploração, e o de comparar
os valores que serão obtidos nas campanhas de monitorização a efectuar durante a fase de
exploração (ou fase de execução) com a caracterização ambiental de referência constante do
presente Estudo de Impacte Ambiental.
Essa quantificação, cujos resultados se irão revelar úteis na identificação e descrição dos
impactes efectivamente verificados com a implementação do projecto de exploração, envolverá a
determinação dos níveis de ruído e de empoeiramento, através de campanhas de medições a
realizar na envolvente dos núcleos de exploração.

7.2.2 – Definição dos Requisitos de Monitorização
As acções de monitorização a efectuar reúnem um conjunto de requisitos específicos para cada
um dos indicadores de impactes ambientais considerados e a monitorizar, tendo-se no entanto
optado nas propostas de monitorização (apresentadas nos quadros respectivos) por um conjunto
generalizado de requisitos que se revelam comuns na definição e caracterização das acções de
monitorização constantes em cada um dos Planos de Monitorização apresentados. Assim, de
forma resumida, todos os planos de monitorização propostos contemplam a discriminação dos
seis principais aspectos:
1) Os parâmetros a medir;
2) Os equipamentos a utilizar;
3) As metodologias recomendadas;
4) Os locais de medição ou de colheita;
5) A periodicidade das campanhas de monitorização;
6) A análise dos resultados obtidos;

7.2.3 – Definição dos Critérios de Avaliação Ambiental
A comparação dos impactes ambientais levantados e suscitados pelo Estudo de Impacte
Ambiental, com os impactes efectivamente verificados após a entrada em funcionamento do
projecto de exploração, permitirá verificar se a metodologia adoptada para a avaliação e predição
de impactes foi a mais correcta e se foi satisfatoriamente conduzida.
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Tendo como referência o desempenho ambiental caracterizado no Estudo de Impacte Ambiental,
e caso se verifique relativamente aos valores de referência um desvio significativo nos valores dos
parâmetros a monitorizar, nomeadamente se os mesmos ultrapassarem os valores limite
estipulados na legislação vigente, as medidas correctivas conducentes à sua minimização
deverão ser tomadas após uma investigação cuidada e criteriosa sobre as causas que levaram ao
desempenho negativo relativamente ao estudado.

7.2.4 – Gestão Ambiental do Projecto
Na eventualidade de serem detectados impactes negativos significativos, a gestão ambiental do
projecto permitirá adoptar as medidas de mitigação mais adequadas e que à partida estão
previstas no Estudo de Impacte Ambiental, procedendo-se, caso se justifique, a uma correcção ou
reforço das mesmas, devendo-se fazer em ambos os casos a avaliação e o acompanhamento dos
efeitos e da eficácia das medidas preconizadas para a redução e/ou eliminação dos seus efeitos,
principalmente na envolvente dos núcleos de exploração.
Neste contexto, a ALCOAREIA, LDA deverá acompanhar a situação ambiental nos núcleos de
exploração, realizando periodicamente campanhas de medição de empoeiramento e ruído nos
locais mais críticos pré-seleccionados, de forma a aferir os dados obtidos em medições
efectuadas antes da implementação das medidas mitigadoras conducentes à redução de
determinado impacte, com os que serão obtidos em medições e/ou colheitas subsequentes (após
a implementação das medidas correctivas).
Após a estabilização dos valores obtidos em campanhas de monitorização consecutivas, abaixo
dos valores máximos admissíveis pela legislação, a periodicidade das campanhas poderá ser
mais estendida no tempo, devendo no entanto a monitorização, no período a definir, ser mantida
como medida preventiva e de controlo.
O Plano Geral de Monitorização proposto irá desempenhar um papel importante na gestão do
projecto, na medida em que permitirá acompanhar a avaliação da eficácia das medidas de gestão
adoptadas para minimizar ou prevenir os efeitos negativos provocados pelo mesmo.
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7.3 – Plano Geral de Monitorização
Não se justificando um programa de monitorização rígido, devido às características do projecto, a
monitorização para as componentes ambientais propostas (empoeiramento e ruído) deverá ser
efectuada por entidade idónea e devidamente credenciada para o efeito, que será responsável
pela elaboração do relatório da campanha de monitorização efectuada, dele devendo constar:
i O tipo e as características do equipamento de medição utilizado;
i A metodologia e o procedimento de medida utilizado;
i As definições dos parâmetros medidos e obtidos;
i A identificação das fontes em presença;
i O registo de observações, o registo de resultados (cálculos e fórmulas utilizadas) e as
correcções efectuadas;
i O confronto dos resultados finais com a legislação vigente;
i O anexo com a planta de localização dos pontos de medição e outros anexos que se
considerem importantes (certificado de calibração do equipamento, gráficos e/ou quadros
comprovativos dos registos obtidos, etc.).
O acompanhamento das campanhas de monitorização deverá ser efectuado por um consultor
especializado, que posteriormente deverá interpretar e avaliar os resultados constantes nos
respectivos relatórios de monitorização, de forma a elaborar os Relatórios Técnicos Finais com a
periodicidade recomendada nos respectivos Planos ou a que eventualmente for estabelecida na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) afecta ao presente projecto de exploração.
Nos Quadros 7.1 e 7.2 apresentam-se as propostas de monitorização do empoeiramento e ruído
(ambiente externo) devidas à implementação do projecto de exploração na concessão
“MAIORGA-CÓS”.
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Quadro 7.1 – Plano de monitorização da qualidade do ar no ambiente geral.
Parâmetro

Descrição

Parâmetros a medir

Concentração em partículas PM10 obtida em períodos de amostragem de 24
3
horas (μg/m ), devendo o somatório destes períodos, considerando todos os
pontos de medição/recolha, ser igual a 7 dias consecutivos, incluindo fins-desemana, conforme nota técnica “metodologia para a monitorização de níveis de
partículas no ar ambiente em pedreiras, no âmbito do procedimento de avaliação
de impacte ambiental”, disponível no sítio da Internet do Instituto do Ambiente.

Equipamento recomendado

Bombas de vácuo, contador de gás seco, cabeças de amostragem PM10, filtros
de fibra de quartzo, balanças analíticas de precisão, estação meteorológica
portátil, GPS.

Metodologia

Método gravimétrico; VLE (Valor Limite de Emissão − μg/m3); com base na
Portaria Nº 111/2002 de 16 de Abril.

Locais de colheita de
amostras

Nos receptores sensíveis (habitações mais próximas dos núcleos de exploração).
Na 1ª monitorização a efectuar, os pontos de colheita deverão preferencialmente
situar-se nos mesmos locais que serviram de base à caracterização ambiental de
referência. Consoante os resultados obtidos em sucessivas campanhas de
recolha, a análise dos mesmos poderá possibilitar a definição de novos locais de
amostragem.

Periodicidade

Aponta-se uma periodicidade anual, devendo a 1ª campanha realizar-se no
primeiro ano de exploração. De preferência, deverá coincidir com o período
estival, com a actividade normal na concessão e com o normal funcionamento de
todas as unidades produtivas geradoras de partículas PM10.

Resultados obtidos

Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites definidos
pela legislação em vigor. Se os níveis de partículas em suspensão no ambiente
geral ultrapassarem o valor limite estipulado na legislação vigente, as medidas
correctivas conducentes à sua minimização deverão ser tomadas, sendo a sua
eficiência avaliada em campanhas de medição subsequentes. Em função dos
resultados obtidos poder-se-á ainda ajustar os locais de colheita de amostras e a
periodicidade da campanha.
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Quadro 7.2 – Plano de monitorização do ruído no ambiente geral.
Parâmetro

Parâmetros a medir e
duração da medição

Equipamento
recomendado

Metodologia

Descrição
- Ruído Ambiente (unidade extractiva em laboração): LAeqA
em dB(A).
- Ruído Residual (unidade extractiva parada): LAeqR em dB(A).

Observações

- Medições a efectuar num período considerado representativo,
quer com a unidade extractiva em laboração, quer com a
unidade extractiva parada.
Sonómetro Integrador da Classe I, com protector de vento, com
calibrador acústico homologado, e com certificado de
calibração actualizado; barómetro; higrómetro; termómetro;
anemómetro.
- Incomodidade: (LAr - LAeqR) ≤ 6 dB(A), considerando D=1,
para 50%<q≤75%.
- Valor Limite de Exposição: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)

Locais de medição

Ambiente externo da unidade extractiva

Periodicidade

Aponta-se uma periodicidade trienal enquanto decorrer a
actividade de exploração na unidade extractiva, devendo a 1ª
campanha de medição realizar-se três anos após a emissão da
DIA. No caso de ser ultrapassado o valor limite, a periodicidade
passará a anual, e assim sucessivamente. A medição deverá
coincidir com o período diurno, com a actividade normal na
unidade extractiva e com o normal funcionamento de todos os
equipamentos produtivos geradores de ruído.

Resultados obtidos

Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os
limites definidos pela legislação em vigor. Se a incomodidade
ultrapassar o valor limite estipulado na legislação vigente, as
medidas correctivas conducentes à sua minimização deverão
ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada em campanhas
de medição subsequentes. Perante os resultados obtidos
poder-se-á ainda ajustar a periodicidade da campanha bem
como os locais de medição.

Principal medida de
gestão ambiental a
adoptar em caso de
desvio

Manutenção dos equipamentos mais ruidosos, e reforço da
inspecção preventiva e da revisão periódica de todos os
equipamentos produtivos.

Com base na NP-1730 de
Outubro de 1996 e no DL
N.º 9/2007 de 17 de
Janeiro.
Na periferia dos núcleos
de exploração, e junto ao
receptor considerado
sensível (junto às
habitações mais próximas
de Maiorga). Consoante
os resultados obtidos em
sucessivas campanhas de
medição, a análise dos
mesmos poderá
possibilitar a definição de
novos locais de medição.
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8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O estudo efectuado revelou que a maior parte dos impactes negativos que serão gerados pela
concessão “MAIORGA-CÓS” são pouco significativos e de carácter temporário, dada a estrutura
produtiva a instalar, não sendo de prever que a implementação do projecto de exploração que se
pretende iniciar, face à natureza das acções previstas, vá de forma significativa alterar o actual
cenário que se verifica na zona de Aguilhão – Maiorga, numa óptica de se produzirem impactes de
carácter cumulativo. Pelo contrário, o estudo indicou que haverá apenas um prolongamento
temporal dos impactes já instalados, cuja minimização poderá ser ampliada pelas directivas
emanadas do presente estudo de impacte ambiental e pelas recomendações constantes da DIA.
Os impactes negativos mais importantes suscitados pelo estudo prendem-se fundamentalmente
com o impacte visual sobretudo induzido pela existência da depressão escavada associada à
pedreira do “Aguilhão”, o qual traduz as transformações ao nível morfológico e paisagístico que
esta porção do território tem vindo a sofrer nos últimos anos, e que será mantido no âmbito do
desenvolvimento do núcleo 1 de exploração, embora minimizado pela implementação do plano
ambiental e de recuperação paisagística preconizado.
Em termos ambientais, e relativamente à generalidade dos impactes negativos causados pela
concessão em estudo, os mesmos são considerados temporários, reversíveis e de significado
local, pelo que o empreendimento na sua forma final e com a implementação das medidas
preconizadas, conduzirá a impactes pouco significativos, não tendo o estudo suscitado aspectos
críticos e pertinentes que possam por em causa e de forma permanente o bem-estar das
populações e o meio ambiente.
Constatou-se que os impactes positivos associados ao projecto são essencialmente de ordem
social e económica, à escala local e regional, como a criação de empregos, a fixação da
população e o facto do empreendimento gerar riqueza, tendo-se revelado a actividade extractiva
instalada e que aqui se desenvolve como capaz de promover o desenvolvimento de outras
actividades económicas situadas a jusante e de contribuir para o equilíbrio sócio-económico da
região.
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Julga-se que os impactes negativos detectados não inviabilizam em termos ambientais o projecto
de exploração nesta concessão. As medidas propostas são em nossa opinião suficientes para
salvaguardar a qualidade ambiental da zona a intervencionar, e serão suficientemente capazes de
assegurar uma herança ambiental satisfatória uma vez que, com a implementação deste projecto,
ficarão criadas as condições para travar o passivo ambiental instalado.
O estudo revelou ainda outros factores que atestam a viabilidade do projecto em termos
ambientais, sociais e económicos, a saber:

◙

A maior parte dos impactes negativos diagnosticados são temporários, reversíveis e de

significado local e reduzido, sobretudo os que se relacionam com as áreas temáticas mais
sensíveis nesta indústria (ruído, empoeiramento, factores paisagísticos/ecológicos);

◙

O facto do projecto de exploração nesta concessão não produzir impactes ambientais

negativos de carácter significativo e irreversível, nem impactes de carácter cumulativo, tendo
ficado claro que as medidas de minimização propostas no presente EIA visam essencialmente
colmatar alguns dos impactes negativos que se foram instalando ao longo da actividade extractiva
desenvolvida no local (pedreira do “Aguilhão”) e minimizar os que advirão do prolongamento
temporal dessa mesma actividade (concessão “MAIORGA-CÓS”);

◙

O facto da concessão se inserir numa zona de vulnerabilidade e fragilidade visual reduzida a

média, e com reduzido potencial de sensibilidade paisagística a eventuais acções perturbadoras
que interfiram com as suas características visuais, embora o projecto de exploração não interfira
directa ou indirectamente com zonas protegidas, ao não intersectar ou de certa forma perturbar
qualquer das áreas de interesse ecológico identificadas (Reserva Natural e Sítios Classificados);

◙

A intenção da empresa em levar a cabo uma gestão correcta do projecto de exploração e de

recuperação paisagística, para que desde o inicio os impactes instalados e os esperados possam
ser minimizados;
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◙

A disponibilidade da empresa em ajustar a exploração na concessão às medidas de protecção

ambiental preconizadas neste estudo e em criar condições para a valorização da zona em que se
insere;
◙

A disposição de ao nível interno se proceder à realização de estudos e experiências que

envolvam cenários previsionais de curto/médio prazo, numa perspectiva de adaptação contínua às
linhas mestras suscitadas e desenvolvidas no presente estudo;
◙

A procura das melhores soluções técnicas, ambientais e económicas, de forma a assegurar

em qualquer das situações e/ou soluções a adoptar o seguinte:
a) Uma efectiva protecção do solo contra a erosão;
b) Uma mínima contaminação das águas (sejam superficiais ou subterrâneas);
c) Uma nula afectação de valores patrimoniais;
d) Uma minimização da afectação de valores ecológicos e paisagísticos;
e) Outras medidas que contribuam simultaneamente para sanear e/ou minimizar conflitos
ambientais eventualmente existentes ou que surjam durante o desenvolvimento da
exploração no local;

◙

A intenção da empresa em explorar o caulino e seus co-produtos de uma forma racional e

equilibrada, em termos económicos, sociais e ambientais, assegurando a maximização da aptidão
do local para a exploração dos recursos naturais endógenos da região, e mesmo dos recursos
humanos;

◙

O facto dos responsáveis autárquicos e as populações em geral serem receptivos ao

desenvolvimento económico e social proporcionado pelas actividades que visam a exploração dos
recursos naturais da sua região (no caso concreto a exploração do caulino e co-produtos do
Complexo Gresoso de Cós-Juncal), desde que cumpram as normas legais em vigor, sobretudo no
que respeita ao bem-estar das populações e à protecção do meio ambiente;

◙

A convicção que o projecto de exploração preconizado para a concessão “MAIORGA-CÓS”

constitua no seu todo uma acção positiva e favorável para a região onde se insere, sendo o
presente Estudo de Impacte Ambiental e o Plano de Lavra que o acompanha o garante do modo
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como o mesmo vai ser desenvolvido no local (correcta gestão ambiental da actividade, bom
aproveitamento do recurso mineral ao nível da qualidade e da quantidade do material extraído,
práticas e técnicas correctas de exploração e recuperação, etc.).
No futuro, o que se espera do espaço recuperado é que este possa permitir o restabelecimento de
condições fundamentais como a liberdade de trocas, a continuidade e elasticidade dos processos
biológicos, e a capacidade de auto-regeneração e auto-depuração dos recursos vivos, que só será
possível numa paisagem que reúna as condições mínimas para se poder considerar útil,
sustentável e viável, e que permita a livre circulação da água, do ar e da matéria orgânica, bem
como a recuperação natural da biodiversidade. A obtenção das condições mínimas para o
desenvolvimento de todos estes factores, só será possível com a concretização da recuperação
paisagística no local onde se pretende desenvolver o projecto de exploração da concessão de
caulino designada “MAIORGA-CÓS”.

Barracão, Setembro de 2008

Chefe de Projecto

Administração

_____________________________________
(Fernando A.L. Pacheco, Eng.º)
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ANEXOS
ANEXO 1 - MEDIÇÕES DA QUALIDADE DO AR E DO RUÍDO
ANEXO 2 – ESTUDO DE IMPACTE PATRIMONIAL
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ANEXO 1
MEDIÇÕES DA QUALIDADE DO AR E DO RUÍDO
RESPONSABILIDADE: PEDAMB, LDA.
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Análise de fracção de poeiras PM10 em ar ambiente
SORGILA, S.A.

1. INTRODUÇÃO
Caracterizaram-se as emissões de poeiras em suspensão na fracção PM10, por um período de 24
horas durante 7 dias consecutivos, na habitação mais próxima sita a Norte da pedreira activa
“MAIORGA-CÒS” da empresa SORGILA, sita na freguesia de Maiorga, concelho de Alcobaça. Com
esta avaliação pretende-se efectuar a análise de conformidade face aos valores definidos para PM10
no Decreto-Lei nº111/2002 de 16 de Abril.
A exposição prolongada a partículas em suspensão (PM10 e PM2.5) reduz em média 8,6 meses de
vida de cada Europeu. Segundo um estudo recente, em cada ano, mais de 280000 mortes prematuras
são atribuídas à exposição prolongada deste poluente em 25 países da UE. O mesmo estudo revela
ainda o elevado número de casos de bronquite crónica e de admissões hospitalares devido a sintomas
de doenças respiratórias e cardiovasculares diagnosticadas em crianças e adultos oriundos deste
poluente.

Trabalho solicitado por:

SORGILA – SOCIEDADE DE ARGILAS, S.A
Bidoeira de Cima
2401-902 LEIRIA

Director técnico: Alda Pereira – Eng. do Ambiente
Responsável técnico: Pedro Silva – Eng. do Ambiente
Técnico de campo: Rui Areias – Eng. do Ambiente

Nota: Os resultados apresentados neste relatório referem-se exclusivamente às emissões verificadas no período de medição
de 6 a 12 de Julho de 2008.
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2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO
As análises foram efectuadas com base em elementos constantes norma europeia de referência EN
12341- “Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter” e os constantes na secção
IV do Anexo XI do Decreto-Lei nº 111/2002 de 16 se Abril e ainda todos os elementos gerais
constantes na norma portuguesa NP2266 (“Colheita de ar para análise de partículas sólidas e
liquidas”) sendo colhidas e analisadas as partículas de dimensão inferior a 10µm (PM10).

Foi usado um amostrador sequencial com caudal constante (1 m3/hora) colocado no receptor sensível
mais próximo possível, tendo sido efectuada a amostragem a caudal constante durante 24 horas
consecutivas por um período de 7 dias, incluindo o fim-de-semana e com inicio às zero horas de cada
dia. A análise é efectuada por gravimetria, após estabilização de peso do material colhido no filtro, em
ambiente controlado. È ainda analisado um filtro branco não amostrado para controlo.

Fig. 2.1 - Amostrador sequencial

O amostrador possui sistema de mudança automática do filtro amostrado ao final de cada período de
24 horas de amostragem, sendo registadas as condições ambientais existentes nos sete porta-filtros
para efeitos de correcção a condições normalizadas.
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Fig. 2.2 – Porta filtros de 7 dias + branco

A selecção dos pontos de amostragem deverá ter sempre que possível, em conta os seguintes
factores:
•

Amostradores preferencialmente a 1,5 a 4 metros de altura podendo nalguns caso ser
necessário colocara a alturas mais elevadas até cerca de 8 metros;

•

Não deverão estar localizados próximo de obstruções como edifícios altos e muros, devendo
estar a pelo menos 0.5 metros do edifício mais próximo;

•

Amostradores devem estar em campo aberto no hemisfério superior, sem copas e árvores ou
telheiros (20 metros de distância mínima dos topos de arvores);

•

Os amostradores não devem estar sob influência de outras fontes pontuais de emissão tais
como chaminés, ventiladores, parques de estacionamento e outras fontes importantes de
poluição num raio de 50 metros.

•

As amostragens não devem ser realizadas a menos de 30 metros de estadas com tráfego
intenso e a menos de 10 metros de qualquer estrada salvo se pretenda medir as emissões
dessas fontes;

•

No caso de dispositivos orientados para tráfego, estes devem ser instalados a uma distância
mínima de 25 metros da esquina dos principais cruzamentos e pelo menos a 4 metros do
centro de faixa de rodagem mais próxima;

•

No caso de estes critérios não serem passíveis de aplicação devem ser usados métodos
direccionais de amostragem.

Na ausência de estação de monitorização em contínuo da qualidade do ar na área de influência da
pedreira em questão (com valores anuais de longo termo), o ideal será colocar os amostradores a
jusante da direcção dos ventos dominantes no período de amostragem, no sentido de se avaliar a
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situação mais desfavorável de propagação de material em suspensão, sendo ainda usual obter um
valor de concentração de fundo num lugar oposto à direcção dos ventos dominantes.

Como a avaliação efectuada utiliza um método de amostragem omnidireccional (colheita em todos os
ângulos), a influência de outras fontes de emissão vizinhas deverá ser tida em conta no sentido de se
estimar a contribuição de cada uma das demais fontes no valor global obtido. No caso presente foi
colocado o amostrador a Norte da pedreira, numa habitação seleccionada (receptor sensível mais
próximo) localizado a cerca de 500 metros a Noroeste, sendo de estimar que o período alargado de
medição irá permitir obter as situações de propagação favorável (downwind) e desfavorável
(background) devido à rotação esperada e usual dos rumos do vento.

Fig 2.3 – Localização do ponto de medição (N 39º 35´16.3” W 08º 58` 11.9”)

Para alem dos receptores existentes a Norte, a ampliação da área de extracção irá se aproximar de
outros núcleos de receptores como aqueles sitos a Oeste no lugar da Maiorga, a Sul nos lugares de
Casais do Rodrigues e Casais do Bolas e a Este no lugar de Chãos. Como o circuito de tráfego
actualmente existente e o número de viaturas diárias será mantido, não se prevê a alteração de
impactes por esta via nas concentrações de partículas Pm10 actualmente emitidas.
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Foi colocada no local uma estação meteorológica portátil com sistema de aquisição de dados em
contínuo, para registo das condições meteorológicas observadas no decorrer dos ensaios. As
condições ambientais médias observadas durante as amostragens foram as indicadas na tabela
seguinte.

Temp. Media

Dia

(ºC)

HR
media

Vel.
Rumo vento

máxima

Pbar

Precipitação

(mbar)

(mm)

(Km/h)

(%)

6 Julho/08

17

67

NNO

30

1019

0.0

7 Julho /08

18

73

NO

22

1019

0.0

8 Dez /08

18

79

N

22

1019

0.0

9 Dez /08

18

79

NO

22

1019

0.0

10 Dez /08

20

73

N

22

1020

0.0

11 Dez /08

20

79

O

18

1017

0.0

12 Dez /08

17

72

NNO

35

1017

0.0

Tabela 3.1. – Caracterização meteorológica do período de medição

3. EQUIPAMENTO UTILIZADO


Amostrador sequencial PM2.5/PM10 RAAS–ANDERSEN Nº série RAAS2.5-300-00108



Filtros de quartzo 47mm



Balança analítica



Calibrador de caudal primário DC-Lite



Estação meteorológica portátil DAVIS VP-1



GPS
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4. DEFINIÇÕES
Média ponderada (MP) - concentração média durante um dia, ponderada em função do tempo de
exposição.

Valor-limite de qualidade do ar - concentração máxima do meio receptor para um determinado
poluente atmosférico, cujo valor não pode ser excedido durante períodos previamente determinados,
com vista à protecção da saúde humana e preservação do ambiente.

PM10 – Partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas através de uma tomada de
amostra selectiva com eficiência de corte de 50%, para um diâmetro aerodinâmico de 10µm. São
geralmente designadas por partículas torácicas uma vez que são inaladas pela boca e pelo nariz
depositando-se na traqueia e brônquios.

Condições de referência de pressão e temperatura - A pressão absoluta normal é 101,325 KPa
(760 mmHg ou 1013 mbar) e a temperatura absoluta é 273 K (0 °C).

Receptores sensíveis – população e/ou áreas protegidas afectadas pela exploração do projecto ou
pelas actividades complementares do mesmo (circulação de veículos de carga afectos à actividade e
outras).

5. RESULTADOS OBTIDOS
No quadro da página seguinte apresenta-se o resultado da análise obtida ao parâmetro PM10
analisado. É efectuado o comparativo com o normativo nacional aplicável, concretamente o disposto
no Anexo III do Decreto-Lei nº 111/2002 de 16 de Abril.
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Local de medição: Receptor sensível mais próximo - casa a Norte
Concentração

Concentração

Concentração

Concentração

Concentração

Concentração

Concentração

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

µg/m³

1ºdia-

2ºdia-2ªF

3ºdia- 2ªF

4ºdia-3ªF

5ºdia-4ªF

6ºdia-5ªF

7ºdia-sabado

67

42

46

50

38

33

Domingo

31

Valor limite PM10 : 50 µg/m3*
* Valor a não exceder mais do que 35 dias em cada ano civil

Tabela 5.1 – Resultados obtidos para PM10 e comparação com valor-limite recomendado para 24H.

É possível verificar que no período analisado o valor limite diário é excedido num dos dias de
semana com ventos de rumo dominante Norte. Os valores mais baixos foram registados em dias de
fim-de-semana, o que aparenta traduzir a influência efectiva do tráfego no ponto de medição.

Considerando que as emissões de material fino apenas acorrem com teores de humidade nos inertes
inferiores a 1.5%, podemos balizar as emissões especificas da pedreira aos quatro meses secos do
ano tipicamente de Maio a Setembro (teores de precipitação media diária inferior a 0.25 mm) que
correspondem a 88 dias de laboração da empresa. Assim, podemos considerar que no período
analisado de sete dias, foi excedido o valor limite em apenas um dos dias, pelo que subsistem 34 dias
onde os níveis poderão ser excedidos, ou seja, ocorreu a excedência em 3% do tempo possível.

O Instituto do Ambiente define que se a monitorização de PM10 não ultrapassar o valor de 40µg/m³ as
medições anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada ao fim de cinco anos. No
caso deste valor ser ultrapassado, a monitorização deverá ser efectuada anualmente, em particular
em época seca. No caso presente este valor foi excedido em três dias com rumos de vento de Norte o
que indica a possibilidade de existência de outras fontes situadas nesta direcção que não a
pedreira em questão, uma vez que esta se situa a Sul do ponto de medição.
No caso presente não existem pedreiras próximas sitas a Norte e Noroeste da pedreira em questão
sendo que apenas será de considerar nesses rumos, as eventuais emissões de empresas do
complexo industrial do Casal de Areia (a cerca de 2,5 Km a NO) e de pedreiras da empresa CMP de
Pataias sitas a aproximadamente 4.5 Km a NO. A cerca de 3 Km a Este foi verificada a presença de
numerosa pedreiras activas nos lugares de Casal do Resoneiro e Castanheira, sendo que as emissões
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podem ser importantes com rumos de vento Este-Oeste uma vez que estas são servidas a Oeste por
estradas não pavimentadas.

O tipo de emissões presentes (fugitive dust emissions) potencialmente provenientes de pedreiras
deve-se essencialmente ao levantamento e arrastamento de poeiras em suspensão por acção de
circulação de viaturas, funcionamento de equipamento de corte, crivagem e decapagem de pedra.

De um modo geral, partículas de grandes dimensões depositam-se facilmente nas proximidades dos
seus pontos de emissão, enquanto que partículas mais finas podem se dispersar por longas
distâncias. Por exemplo, partículas com diâmetros> 50µm tendem a depositar rapidamente enquanto
que partículas <10µm têm um pequena taxa de deposição relativa.

Partículas grandes (>30µm), responsáveis pelos problemas de empoeiramento (cobrimento de
edifícios, viaturas, roupas, solo e vegetação vizinha), geralmente depositam-se a cerca de 100 metros
da fonte. Partículas de dimensões intermédias (10-30µm) podem se deslocar cerca de 200-500m da
fonte enquanto partículas finas (<10µm – PM10) podem se deslocar a 1Km da fonte ou até mais.

O factor de emissão da EPA (USA) para Sand & Gravel Processing referenciado na AP-42 para a
operação de secagem Sand Dryer refere um factor de emissão especifico para PM de 906 g/ton
de material extraídos com emissão não controlada, o que significa uma produção anual de PM de
208 Ton/ano e uma produção anual ponderada aos 4 meses “críticos” de 69.4 Ton/ano.

As emissões de partículas PM10 pelo material existente em estradas não pavimentadas como a
actualmente existente, e pela resuspensão de material depositado, podem ser obtidas pelo modelo da
AP-42 (EPA) que define os seguintes factores de emissão:
PM10 (sem controlo de emissões)

1572 gramas/veiculo.Km. percorrido

Tabela 5.2 – Emissões difusas de estradas pavimentadas

O modelo define ainda emissões dos travões e pneus que devem ser adicionadas às anteriores:
PM10

0.2119 gramas/veiculo.Kkm percorrido

Tabela 5.3 – Emissões difusas de partículas em suspensão provenientes de travões e pneus
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Assim, considerando que cada veículo percorre localmente um percurso de 800 metros (distância
percorrida na pedreira até à estrada asfaltada), permite obter um valor diário de emissão conjunta e
global (100 passagens/dia) de PM10 de 30,4 Ton/ano e uma emissão ponderada aos 4 meses secos
de 10.1 Ton/ano, o que revela não ser esta a principal fonte de emissão de partículas no local.

O Decreto-Lei n.º78/2004, no seu Artigo 10.º define as seguintes medidas gerais para controlo das
emissões difusas:
“Sem prejuízo de outras disposições aplicáveis em matéria de construção e de exploração das
instalações, nem das normas sobre higiene e segurança no trabalho, o operador deve adoptar as
seguintes medidas para minimizar as emissões difusas:”
a) Captação e canalização para um sistema de exaustão das emissões difusas de poluentes
atmosféricos, sempre que técnica e economicamente viável;
b) Confinar, por regra, a armazenagem de produtos de características pulverulentas ou voláteis;
c) Equipar com dispositivos de captação e exaustão, os equipamentos de manipulação, transfega,
transporte e armazenagem, desde que técnica e economicamente viável;
d) Garantir, sempre que seja técnica e economicamente viável, meios de pulverização com água ou
aditivos, caso se verifique a necessidade imperiosa de armazenamento ao ar livre;
e) Armazenar, na medida do possível, em espaços fechados ou produtos de granel que possam
conduzir as emissões de poluentes para a atmosfera;
f)

Assegurar que o pavimento da área envolvente da instalação, incluindo vias de circulação e locais
de parqueamento, possui revestimento adequado a evitar a contaminação de solos e aquíferos e
é mantido em condições de higiene e limpeza.

Marinha Grande, 30 de Agosto de 2008
Responsável técnico:

____________________
Eng. Pedro Silva

Director Técnico

_________________
Engª. Alda Pereira
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Avaliação de ruído ambiental
SORGILA, S.A.

1. Introdução
O presente trabalho refere-se à caracterização dos níveis de ruído ambiente registados na
envolvente da exploração mineira designada “MAIORGA-CÒS” da empresa SORGILA, sita na
freguesia de Maiorga, concelho de Alcobaça, avaliando-se o cumprimento dos critérios da
“incomodidade” e do “nível sonoro médio de longa duração”, face aos requisitos do DL nº 9/2007
de 17 de Janeiro.

A presente avaliação refere-se ás avaliações de ruído ambiental e residual efectuados nos
períodos diurno, do entardecer e nocturno.

O ruído actua através do ouvido sobre os sistemas nervosos central e autónomo. Quando o estímulo
ultrapassa determinados limites, produz-se surdez e efeitos patológicos em ambos os sistemas, tanto
instantâneos como diferidos. A níveis muito menores, o ruído produz incómodo e dificulta ou impede a
atenção, a comunicação, a concentração, o descanso e o sono. A reiteração de estas situações pode
ocasionar estados crónicos de nervosismo e stress, o que por sua vez leva a transtornos psicofisicos,
doenças cardiovasculares e alterações do sistema imunitário. A diminuição do rendimento escolar e
profissional, os acidentes de trabalho e de tráfego, certas condutas anti sociais e a tendência para o
abandono das cidades são algumas das consequências. Certos grupos são especialmente sensíveis
ao ruído. Entre eles encontram-se as crianças, os idosos, os doentes, as pessoas com dificuldades
auditivas ou de visão e os fetos.

Medições efectuadas por: Rui Areias – Eng. do Ambiente
Relatório elaborado por:

Pedro Silva - Eng. do Ambiente

Notas



Os resultados apresentados neste relatório referem-se exclusivamente ao respectivo período de medição
Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do LMA da Pedamb.
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2. Dados gerais
2.1. Identificação do requerente
SORGILA – SOCIEDADE DE ARGILAS, S.A.
Bidoeira de Cima
Apartado 2902
2401-902 LEIRIA
Tel 244720 580

Fax 244 721 097

2.2. Regime de laboração
No quadro seguinte discriminam-se os tempos de funcionamento da unidade, relativamente a cada
um dos períodos de referência.
Diurno

Entardecer

Nocturno

Período de referência

07:00 - 20:00 h

20:00 - 23:00 h

23:00 - 07:00 h

Período de laboração

09:00h - 18:00h

sem laboração

sem laboração

Tempo de laboração no
período de referência

69%

0%

0%

Tabela 2.1. – Períodos de referência e de funcionamento das fontes sonoras

3. Locais e períodos de medição
3.1. Períodos de medição
Os resultados indicados neste relatório, referem-se aos períodos de medição discriminados na
tabela seguinte.

Item

Período Diurno

Período do
entardecer

Período Nocturno

Ruído Ambiente

6 e 12 -07-2008
07:00 – 20:00

6 e 12 -07-2008
20:00 – 23:00

6 e 12 -07-2008
23:00 – 07:00

Ruído Residual

6 e 12 -07-2008
07:00 – 20:00

6 e 12 -07-2008
20:00 – 23:00

6 e 12 -07-2008
23:00 – 07:00

Tabela 3.1. – Períodos de medição
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3.2. Localização dos pontos de medição
Na presente avaliação foram efectuadas medições nos seguintes pontos receptores:

1 – Junto de receptor sensível mais próximo – habitação a Oeste; (N39º34´42.18” W8º 58´8.75“)
2 - Junto de receptor sensível mais próximo – habitação a Norte (N39º35´16.83” W8º 58´8.75“)
3 - Junto de receptor sensível mais próximo – habitação a Noroeste (N39º35´19.72” W8º
56´15.92“)
4 - Junto de receptor sensível mais próximo – habitação a Este (N39º34´51.01” W8º 55´45.66“)

Fig. 1 – Localização dos pontos de medição
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Fig. 3 – Receptor a Norte

Fig. 5 – Receptor a Sul

3.3. Condições ambientais
Apresentam-se na tabela seguinte as informações meteorológicas caracterizadoras dos períodos de
medição utilizados.
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Co ndições ambientais

Item
Data das m edições

06-07-2008

06-07-2008

06-07-2008

12-07-2008

12-07-2008

12-07-2008

diurno

entardecer

nocturno

diurno

entardecer

nocturno

Perío do das medições
Condições meteorológ icas
Temperatura

ºC

19

18

16

18

19

16

Prec ipitação

mm

0

0

0

0

0

0

%

60

68

77

83

64

82

mbar

1019

1019

1019

1017

1016

1018

m/s

4,9

4,2

4,6

2,6

4,8

3,6

--

N

NNO

NNO

NNO

NNO

NNO

Humidade relativa
Pres são atmosférica
Velocidade média do vento
Direcção do vento

Tabela 3.2. – Caracterização dos períodos de medição

4. Equipamento utilizado


Sonómetro integrador “CESVA-SC310”

N.º de série: T222659



Calibrador sonoro “CESVA-CB5”

N.º de série: 038312



Estação meteorológica

DAVIS VP1

5. Definições
Períodos de referência diurno: das 7:00H às 20:00H
Períodos de referência do entardecer: das 20:00H às 23:00H
Períodos de referência nocturno: das 23:00H às 7:00H
Indicador de ruído diurno (Ld): nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma
série de períodos diurnos, representativos de um ano;
Indicador de ruído do entardecer (Le): nível sonoro médio de longa duração, determinado durante
uma série de períodos do entardecer, representativos de um ano;
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Indicador de ruído nocturno (Ln): nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma
série de períodos nocturnos, representativos de um ano;
Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:

Lden = 10 × lg

Ld
( Le + 5 )
( Ln +10 )
1 
10
10
10 
×
+
×
+
×
13
10
3
10
8
10


24 

Nível ponderado A, em dB(A): Valor do nível de pressão sonora ponderado de acordo com a curva
de resposta de filtro normalizado A, expresso em decibel;
Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq,T: Valor do nível de pressão sonora
ponderado A de um ruído uniforme que, no intervalo de tempo T, tem o mesmo valor eficaz da
pressão sonora do ruído cujo nível varia em função do tempo.


Se o valor de LAeq,T num determinado ponto resultar de várias medições, é efectuada a
sua média logaritmica, segundo a seguinte expressão:

 1 n ( LAeq ,t )i10 
LAeq, T = 10 lg  ∑10

 n i =1

Onde,



n
(LAeq,t)i

é o n.º de medições;
é o valor do nível sonoro da medição i.

Quando se identificam “patamares” no ruído que se pretende caracterizar, o respectivo
valor de LAeq,T , resulta da aplicação da seguinte expressão:
LAeq ,ti 
1 n
10
LAeq, T = 10 lg  ∑ ti × 10

 T i =1


Onde,

Ruído ambiente LAeq,

(Amb):

n
ti
LAeq,ti

é o n.º de patamares;
é a duração do patamar i;
é o nível sonoro no patamar i.

Ruído global observado numa dada circunstância num determinado

instante, devido ao conjunto de todas as fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou
longínqua do local considerado.
Ruído particular LAeq, (part): Componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada
por meios acústicos e atribuída a determinada fonte sonora.
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Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares,

para uma situação determinada.
Correcção tonal: Quando existir pelo menos uma banda de terços de oitava entre os 50Hz e 8kHz,
cujo nível ultrapasse em 5dB(A) ou mais, os níveis das duas bandas adjacentes, o nível de ruído
ambiente deve ser corrigido através da parcela K1, igual a 3 dB(A).
Correcção impulsiva: Consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente,
LAeq, T, medido em simultâneo com característica impulsiva e Fast. Se esta diferença for superior a 6
dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo, e a correcção será de K2 igual a 3 dB(A).
Nível de avaliação, LAr,T: Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, durante o intervalo de
tempo T, adicionado das correcções devidas às características tonais e impulsivas do som, de acordo
com a seguinte fórmula:
LAr,T = LAeq,T + K1 + K2 , onde K1 é a correcção tonal e K2 a correcção impulsiva

6. Metodologia
A monitorização do ruído ambiental foi efectuada de acordo com a Norma Portuguesa NP 1730 (1996)
e seguindo o parecer do IPAC/APA de Fevereiro de 2007. A avaliação de ruído residual foi efectuada
nos mesmos dias da medição, após a paragem normal das actividades. A avaliação da conformidade
legal dos resultados obtidos, é efectuada face aos requisitos do Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de
Janeiro (“Regulamento Geral do Ruído”).

Foi detectada a presença de receptores sensíveis sitos nos quadrantes Norte, Oeste e Este, sendo
que no quadrante Sul não existem nem está prevista a existência de receptores de tipo sensível. Os
receptores de tipo sensível definidos e a considerar (existentes ou futuros) são:
o

Habitações permanentes ou temporárias

o

Hotéis / motéis

o

Casas de retiro

o

Casa de aluguer/turismo

o

Hospitais

o

Campos de ferias
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o

Escolas

o

Unidades de comércio, restauração e serviços

o

Habitats de espécies animais/vegetais sensíveis

o

Zonas especiais de protecção de ruído
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A propagação do som de fontes pontuais fixas, como neste caso, faz-se em geometria esférica. Nesta
situação a intensidade sonora diminui quatro vezes com a duplicação da distância à fonte e
consequentemente a pressão decresce para metade. Este decréscimo corresponde um abaixamento
de 6dB no nível de pressão sonora. Portanto cada vez que a distância à fonte duplica, verifica-se um
abaixamento de 6dB no valor da pressão em campo aberto.

O nível sonoro a uma distância X qualquer L (x0) é obtido pela expressão:
L (X) = L(X0) + D(Ø) - A
sendo
L(X0) - nível sonoro obtido a uma distancia X0 determinada
D(Ø) - a correcção da directividade da fonte sonora
A - factor de atenuação que ocorre desde a fonte até ao receptor
O factor de atenuação A é obtido ainda pela expressão:
A = Adisp +A absor +Aterr + Avent + Aoutr
sendo
Adisp - atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na frente da onda
Aabsor - atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na atmosfera
Aterr – efeitos da geometria e tipo de terreno
Avent – efeitos dos ventos dominantes se existentes
Aoutr – outros efeitos como a variação da temperatura ou turbulência da atmosfera
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As avaliações foram efectuadas com tempos de amostragem representativos e com o microfone
omnidireccional situado a 3.5 metros de superfícies reflectoras e posicionado 1.5 metros acima do
solo.

O solo é agrícola com vegetação rasteira. O ruído da fonte particular é de tipo estacionário (variação
inferior a 5dB(A)) sendo no entanto o ruído global influenciado pelo tráfego rodoviário e pela laboração
de sistemas de rega.

O sonómetro foi usado no modo para análise de característica Impulsive e Fast em simultâneo.

7. Resultados
7.1. Descrição das fontes e ruídos analisados
Apresenta-se de seguida a descrição das principais características associadas aos ruídos
analisados, numerados segundo a distribuição indicada na figura1. Tendo por base os resultados
das medições efectuadas, apresentam-se igualmente nos quadros seguintes os parâmetros
caracterizadores dos ruídos avaliados, a utilizar para efeitos de verificação de conformidade legal.
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Habitação a Oeste

Ponto 1
Ruído Ambiente

Patamar 1

Período do
entardecer

Período nocturno

07:00-20:00

20:00-23:00

23:00-07:00

Tráfego /A mbiente rural

Tráfego /A mbiente rural

Tráfego /A mbiente rural

07:00-20:00

20:00-23:00

23:00-07:00

Tráfego /Cães

Tráfego /Cães

Tráfego /Cães

(Horas)

9

3

8

dB(A )

39,4

36,8

36,1

(Sim/Não)

Não

Não

Não

0

0

0

Não

Não

Não

0

0

0

34,7

36,8

36,1

Período:

Descrição do ruído
avaliado:

Ruído Residual

Patamar 1

Período:

Descrição do ruído
avaliado:

Duração do patamar
Ruído Ambiente - LAeq
Patamar 1

Ruído Ambiente

Período Diurno

Ruído Tonal? (K1)
Valor de K1
Ruído Impulsivo? (K2)

(Sim/Não)

Patamar 1

Ruído Resídual

Valor de K2

Ruído Residual - LAeq

dB(A )

Tempo de funcionamento do ruído
particular no período de referência

(Horas)

9

3

8

Tempo do período de ref. sem ruído
partícular

(Horas)

4

0

0

Duração do período de referencia

(Horas)

13

3

8

dB(A)

39,4

36,8

36,1

0

0

0

LAeq do ruído ambiente

Correcções a aplicar devido às
características tonais e/ou
impulsivas detectadas (k1+k2):

Imp 13.11-C

Nível de Avaliação do ruído
ambiente (LAr,T )

dB(A)

39,4

36,8

36,1

LAeq do ruído residual
(no período de laboração do ruído
particular)

dB(A)

34,7

36,8

36,1

LAeq do ruído residual
(fora do período de laboração do
ruído particular)

dB(A)

34,7

36,8

36,1
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Habitação a Norte

Ponto 2
Ruído Ambiente

Patamar 1

Período do
entardecer

Período nocturno

07:00-20:00

20:00-23:00

23:00-07:00

Tráfego /A mbiente rural

Tráfego /A mbiente rural

Tráfego /A mbiente rural

07:00-20:00

20:00-23:00

23:00-07:00

Tráfego /Cães

Tráfego /Cães

Tráfego /Cães

(Horas)

9

3

8

dB(A )

41,3

49,1

36,9

(Sim/Não)

Não

Não

Não

0

0

0

Não

Não

Não

0

0

0

36,8

49,1

36,9

Período:

Descrição do ruído
avaliado:

Ruído Residual

Patamar 1

Período:

Descrição do ruído
avaliado:

Duração do patamar
Ruído Ambiente - LAeq
Patamar 1

Ruído Ambiente

Período Diurno

Ruído Tonal? (K1)
Valor de K1
Ruído Impulsivo? (K2)

(Sim/Não)

Patamar 1

Ruído Resídual

Valor de K2

Ruído Residual - LAeq

dB(A )

Tempo de funcionamento do ruído
particular no período de referência

(Horas)

13

3

8

Tempo do período de ref. sem ruído
partícular

(Horas)

0

0

0

Duração do período de referencia

(Horas)

13

3

8

dB(A)

39,7

49,1

36,9

0

0

0

LAeq do ruído ambiente

Correcções a aplicar devido às
características tonais e/ou
impulsivas detectadas (k1+k2):

Imp 13.11-C

Nível de Avaliação do ruído
ambiente (LAr,T )

dB(A)

39,7

49,1

36,9

LAeq do ruído residual
(no período de laboração do ruído
particular)

dB(A)

35,2

49,1

36,9

LAeq do ruído residual
(fora do período de laboração do
ruído particular)

dB(A)

35,2

49,1

36,9
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Habitação a NO

Ponto 3
Ruído Ambiente

Patamar 1

Período do
entardecer

Período nocturno

07:00-20:00

20:00-23:00

23:00-07:00

Tráfego /M o to r de rega

Tráfego /A mbiente rural

Tráfego /A mbiente rural

07:00-20:00

20:00-23:00

23:00-07:00

Tráfego /Cães

Tráfego /Cães

Tráfego /Cães

(Horas)

9

3

8

dB(A )

39,5

41,7

37,7

(Sim/Não)

Não

Não

Não

0

0

0

Não

Não

Não

0

0

0

38,3

41,7

37,7

Período:

Descrição do ruído
avaliado:

Ruído Residual

Patamar 1

Período:

Descrição do ruído
avaliado:

Duração do patamar
Ruído Ambiente - LAeq
Patamar 1

Ruído Ambiente

Período Diurno

Ruído Tonal? (K1)
Valor de K1
Ruído Impulsivo? (K2)

(Sim/Não)

Patamar 1

Ruído Resídual

Valor de K2

Ruído Residual - LAeq

dB(A )

Tempo de funcionamento do ruído
particular no período de referência

(Horas)

13

3

8

Tempo do período de ref. sem ruído
partícular

(Horas)

0

0

0

Duração do período de referencia

(Horas)

13

3

8

dB(A)

37,9

41,7

37,7

0

0

0

LAeq do ruído ambiente

Correcções a aplicar devido às
características tonais e/ou
impulsivas detectadas (k1+k2):

Imp 13.11-C

Nível de Avaliação do ruído
ambiente (LAr,T )

dB(A)

37,9

41,7

37,7

LAeq do ruído residual
(no período de laboração do ruído
particular)

dB(A)

36,7

41,7

37,7

LAeq do ruído residual
(fora do período de laboração do
ruído particular)

dB(A)

36,7

41,7

37,7
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Habitação a Este

Ponto 4
Ruído Ambiente

Patamar 1

Período do
entardecer

Período nocturno

07:00-20:00

20:00-23:00

23:00-07:00

Tráfego /A mbiente rural

Tráfego /A mbiente rural

Tráfego /A mbiente rural

07:00-20:00

20:00-23:00

23:00-07:00

Tráfego /M o to r de rega

Tráfego /Cães

Tráfego /Cães

(Horas)

9

3

8

dB(A )

34,6

34,7

30,6

(Sim/Não)

Não

Não

Não

0

0

0

Não

Não

Não

0

0

0

33,7

34,7

30,6

Período:

Descrição do ruído
avaliado:

Ruído Residual

Patamar 1

Período:

Descrição do ruído
avaliado:

Duração do patamar
Ruído Ambiente - LAeq
Patamar 1

Ruído Ambiente

Período Diurno

Ruído Tonal? (K1)
Valor de K1
Ruído Impulsivo? (K2)

(Sim/Não)

Patamar 1

Ruído Resídual

Valor de K2

Ruído Residual - LAeq

dB(A )

Tempo de funcionamento do ruído
particular no período de referência

(Horas)

13

3

8

Tempo do período de ref. sem ruído
partícular

(Horas)

0

0

0

Duração do período de referencia

(Horas)

13

3

8

dB(A)

33,0

34,7

30,6

0

0

0

LAeq do ruído ambiente

Correcções a aplicar devido às
características tonais e/ou
impulsivas detectadas (k1+k2):

Imp 13.11-C

Nível de Avaliação do ruído
ambiente (LAr,T )

dB(A)

33,0

34,7

30,6

LAeq do ruído residual
(no período de laboração do ruído
particular)

dB(A)

32,1

34,7

30,6

LAeq do ruído residual
(fora do período de laboração do
ruído particular)

dB(A)

32,1

34,7

30,6
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8. Conclusão
8.1. Enquadramento legal
De acordo com o definido pelo “Regulamento Geral do Ruído - RGR” actualmente em vigor (DL n.º
9/2007 de 17 de Janeiro), a instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas
mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis
isolados, estão sujeitos ao cumprimento de critérios de conformidade, como se indica:
1. Critério do “nível sonoro médio de longa duração” (Art. 11.º)


As zonas sensíveis e mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior, expresso
pelos indicadores Lden e Ln, superior ao valor indicado na tabela seguinte:
V a lo r e s lim ite d e e x p o s iç ã o
C la s s ific a ç ã o d a z o n a

L den
d B (A )

Ln
d B (A )

Z o n a m is ta

65

55

Z o n a s e n s ív e l

55

45

Z o n a n ã o c la s s ific a d a

63

53

Z o n a s s e n s iv e is n a s p ro xim id a d e s
d e G IT e x is te n te s

65

55

Z o n a s s e n s iv e is n a s p ro xim id a d e s
d e G IT n ã o a e re a s e m p ro je c to

60

50

Z o n a s s e n s iv e is n a s p ro xim id a d e s
d e G IT a e re a s e m p ro je c to

65

55

G IT -g ra n d e in fra e s tru tu ra d e tra n s p o rte

2. Critério de “Incomodidade” (n.º 1 – alínea b), do Art. 13.º)


O valor limite a cumprir é função da duração e horário de ocorrência do ruído particular,
conforme se indica na tabela seguinte:
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Valor limite - "Incomodidade"
P. Diurno

P. Entardecer

P. Nocturno
dB(A)

dB(A)

dB(A)

q ≤ 12,5%

9

8

12,5% < q ≤ 25%

8

7

5

25% < q ≤ 50%

7

6

5

50% < q ≤ 75%

6

5

4

q > 75%

5

4

3

6*

5 **

* Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento até às 24 horas;
** Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 horas.

8.2. Valores limite a cumprir


Face à duração e horário de laboração da empresa, o limite a cumprir para a
“Incomodidade” é de 6dB(A) para o período diurno; 5dB(A) para o período do entardecer
(sem laboração prevista) e 4dB(A) para o período nocturno (sem laboração). Nos casos
em que o indicador LAeq medido no exterior seja igual ou inferior a 45dB(A) este critério
não é aplicável em qualquer dos períodos.



Relativamente ao “nível sonoro de longa duração”, atendendo a que a zona avaliada não
se encontra ainda estabelecida no PDM como “zona mista” ou “zona sensível”, devem
ser cumpridos os seguintes valores limite: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) - (n.º 3 do
Art. 11.º). No caso do valor obtido no primeiro dia de medição se encontrar 10dB(A)
abaixo do valor limite, é dispensada a realização de novas avaliações num segundo dia.

8.3. Análise de conformidade legal
Com base nas avaliações efectuadas, apresenta-se nos quadros seguintes a análise comparativa dos
resultados com os respectivos valores limite, definidos para as zonas onde ocorre utilização mista ou
sensível.
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Habitação a Oeste

Ponto 1

Resultados

Incom odidade - dB(A)
Ld
Nível sonoro m édio
de longa duração
dB(A)

Período Diurno

Período do
entardecer

Período nocturno

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

38,7
36,8

Le

36

Ln

43

DL 9/2007

Lden
Valor limite para a Incomodidade

dB(A)

Valor limite para "Lden / Ln" (1)

dB(A)

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

6

5

4

63 / 53
Zona ainda não classificada como "mista" ou "sensível", em âmbito de
PDM

Tabela 8.1 – Análise de conformidade legal – Ponto 1

Habitação a Norte

Ponto 2

Resultados

Incom odidade - dB(A)
Ld
Nível sonoro m édio
de longa duração
dB(A)

Período Diurno

Período do
entardecer

Período nocturno

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

39,0
49,1

Le

37

Ln

47

DL 9/2007

Lden
Valor limite para a Incomodidade

dB(A)

Valor limite para "Lden / Ln" (1)

dB(A)

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

6

5

4

63 / 53
Zona ainda não classificada como "mista" ou "sensível", em âmbito de
PDM

Tabela 8.2 – Análise de conformidade legal – Ponto 2
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Habitação a NO

Ponto 3

Resultados

Incom odidade - dB(A)
Ld
Nível sonoro m édio
de longa duração
dB(A)

Período Diurno

Período do
entardecer

Período nocturno

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

37,7
41,7

Le

38

Ln

45

DL 9/2007

Lden
Valor limite para a Incomodidade

dB(A)

Valor limite para "Lden / Ln" (1)

dB(A)

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

6

5

4

63 / 53
Zona ainda não classificada como "mista" ou "sensível", em âmbito de
PDM

Tabela 8.3 – Análise de conformidade legal – Ponto 3

Habitação a Este

Ponto 4

Resultados

Incom odidade - dB(A)
Ld
Nível sonoro m édio
de longa duração
dB(A)

Período Diurno

Período do
entardecer

Período nocturno

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

32,8
34,7

Le

31

Ln

38

DL 9/2007

Lden
Valor limite para a Incomodidade

dB(A)

Valor limite para "Lden / Ln" (1)

dB(A)

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

6

5

4

63 / 53
Zona ainda não classificada como "mista" ou "sensível", em âmbito de
PDM

Tabela 8.4 – Análise de conformidade legal – Ponto 4
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Através da análise dos resultados obtidos face aos respectivos valores limite definidos pelo RGR,
conclui-se o seguinte:



“Critério da Incomodidade”
 nos locais monitorizados verifica-se a seguinte situação:
Em todos os pontos avaliados no período de laboração diurno, os
valores são todos sempre inferiores a 45dB(A) pelo que este critério
nem sequer é aplicável nesses pontos.



“Nível sonoro médio de longa duração”
 nos locais monitorizados verifica-se a seguinte situação:
 Os valores quantificados nos quatro pontos cumprem o valor limite
nos dois indicadores.

No caso de existência de vias rodoviárias de tráfego, como é o caso, estas são
geralmente consideradas como fonte dominantes do ruído observado a uma certa
distância.

Esta situação da dominância do ruído rodoviário (fonte linear) face ao ruído produzido
por uma fonte pontual é comprovada pela seguinte fórmula de dispersão:
L0 = 38.1 log (v) – 2.4 dB(A) a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (Km/h) para viaturas ligeiras.

L0 = 33.9 log (v) + 16.4 dB(A) a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (Km/h) para camiões médios.

L0 = 24.6 log (v) + 38.5dB(A) a 15,2 m da estrada
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sendo “v“ a velocidade de circulação (Km/h) para camiões pesados.

Assim, um veículo ligeiro que se mova a uma velocidade media de 50Km/k irá gerar um
ruído medido a 3 metros de 69dB(A). Na mesma distância, um veiculo pesado irá gerar
um ruído de 87dB(A). O facto de se registarem valores baixos no período diurno revela
a pouca influencia do tráfego de pesados nos locais avaliados, situação acústica esta
que não se irá alterar por via da actividade da pedreira.
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1. Caracterização da situação de referência

1.1. Introdução
O presente documento reporta-se à caracterização do património histórico-cultural nas vertentes
arqueológica, arquitectónica e etnográfica, existente na área de implantação da concessão de caulino de
“Maiorga – Cós”.
Esta caracterização permite identificar e avaliar os impactes resultantes da concretização do projecto e
ainda apresentar propostas para a minimização de potenciais impactes negativos.
Trata-se de um projecto de concessão de caulino requerida pela ALCOAREIA, Lda., com três áreas de
exploração efectiva, que no total cobrem cerca de 47,1 hectares.
Administrativamente localiza-se no distrito de Leiria, Concelho de Alcobaça, freguesias de Maiorga, Cós,
e Aljubarrota (Prazeres e São Vicente), inserindo-se na carta militar de Portugal, folhas n.º
307 e 317 e folha 26-B da carta geológica de Portugal.

Imagem 1 – Localização administrativa e implantação cartográfica do projecto na CMP 307 e 317.

A pesquisa procura identificar as ocorrências patrimoniais que de alguma forma se integram na área
potencial de afectação do projecto e para as quais possa advir algum tipo de impacte.
Neste âmbito são abordados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras ocorrências de
valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem o reconhecimento da história local.
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1.2. Metodologia

1.2.1. Considerações gerais

A elaboração do estudo de caracterização das ocorrências patrimoniais envolveu três etapas essenciais:


Pesquisa documental;



Trabalho de campo de prospecção arqueológica e reconhecimento de elementos
construídos de interesse arquitectónico e etnográfico;



Sistematização e registo sob a forma de inventário.

Consideram-se relevantes os materiais, os sítios e as estruturas integrados nos seguintes âmbitos:


Elementos

abrangidos

por

figuras

de

protecção,

nomeadamente,

os

imóveis

classificados ou outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos
planos directores municipais e planos de ordenamento territorial;


Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando
abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em
inventários da especialidade e ainda aqueles cujo valor se encontra convencionado;



Elementos singulares de humanização do território, representativos dos processos de
organização do espaço e da exploração dos recursos naturais em moldes tradicionais.

Como resultado, analisa-se um amplo espectro de realidades ao longo do presente estudo:


Vestígios arqueológicos em sentido estrito (achados isolados, manchas de dispersão de
materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos);



Vestígios de rede viária e caminhos antigos;



Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de recursos
naturais;



Estruturas hidráulicas e industriais;



Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade;



Estruturas de apoio a actividades agro-pastoris;



Estruturas funerárias e/ou religiosas.

1.2.2. Recolha de informação

A pesquisa bibliográfica permite traçar o enquadramento histórico da área em estudo e obter uma leitura
integrada dos achados referenciados no contexto da ocupação humana do território.
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Com o levantamento toponímico pretende-se identificar designações que reportam a existência de
elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições lendárias locais ou
topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais.
As características próprias do meio determinam a especificidade e a implementação mais ou menos
estratégica de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico reflectem-se ainda na
selecção dos espaços onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram
desenvolvidas actividades depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos.
A abordagem geomorfológica do território é fundamental na interpretação das estratégias de
povoamento e de apropriação do espaço, bem como na planificação das metodologias de pesquisa de
campo e na abordagem das áreas a prospectar.
A recolha de informação incidiu sobre elementos de natureza distinta:
 Levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de documentação
específica disponível, de carácter geral ou local.
 Levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal, à escala 1:
25 000 (folha n.º 307 e 317), com recolha comentada de potenciais indícios.
 Levantamento geomorfológico, baseada na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50
000 (folha 26-B).
O levantamento bibliográfico teve as seguintes fontes de informação:
 Inventários

patrimoniais

de

organismos

públicos

(“Endovélico”

do

Ex-

Instituto

Português de Arqueologia; “Inventário do Património Arquitectónico – IPA” do ExInstituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico; “Inventário do
Património Arquitectónico – IPA – Thesaurus” da Ex- Direcção Geral de Edifícios e
Monumentos Nacionais);
 Bibliografia especializada de âmbito local e regional;
 Planos de ordenamento e gestão do território (nomeadamente, o Plano Director
Municipal de Alcobaça).
A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica e bibliográfica leva à obtenção de um
levantamento sistemático de informação de carácter histórico, fisiográfico e toponímico.
Com este levantamento pretende-se identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e
áreas de origem antrópica.
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1.2.3. Trabalho de campo

Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos,
com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10 de Novembro) os
trabalhos de prospecção arqueológica foram previamente autorizados pelo IGESPAR, I.P. através do
ofício n.º 07541 de 11.08.08.
Procurou-se desempenhar as seguintes tarefas:
 Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental;
 Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontassem para a presença no
terreno de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitectónicos ou
etnográficos) não detectados na bibliografia;
 Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação de dados ou
indícios de natureza patrimonial;
 Prospecção arqueológica sistemática das áreas a afectar pelo projecto, apoiada na
projecção cartográfica da pedreira e na georeferenciação com GPS.

1.2.4. Registo e inventário

Posteriormente à recolha de informação e levantamento de campo, o registo sistemático e a elaboração
de um inventário faculta uma compilação dos elementos identificados.
Para o registo de ocorrências patrimoniais, é utilizada uma ficha-tipo cujo modelo apresenta os seguintes
campos:
 Nº de inventário,
 Identificação (topónimo, categoria, tipologia, cronologia);
 Localização geográfica (CMP, coordenadas e altimetria);
 Localização administrativa (concelho e freguesia);
 Descrição (sítio/monumento/estrutura e espólio, referências bibliográficas);
O inventário é materializado na Carta do Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico. A
cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25 000 e as coordenadas de implantação das
realidades inventariadas são expressas através do sistema Gauss (Datum 73 de Lisboa).
A análise cartográfica é fundamental para:
 Representação dos trabalhos de prospecção efectuados;
 Identificação

dos

espaços

de

maior

sensibilidade

patrimonial,

implantação

das

ocorrências patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que possam vir a ser
objecto de propostas de protecção e/ou de medidas de intervenção específicas;
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 Representação das condições e visibilidade do solo.

O estudo contém ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos testemunhos
patrimoniais identificados e da sua integração espacial e paisagística.

1.3. Resultados

1.3.1. Geomorfologia
A área objecto de estudo localiza-se na carta geológica de Portugal folha 26 – B- Alcobaça, que abrange
do ponto de vista tectónico quatro acidentes:


Vale Tifónico, que se estende entre Pataias, Valado dos Frades, Famalicão, S. Martinho do
Porto e Alfeizerão;



Anticlinal da Serra dos Candeeiros;



Sinclinal que se desenvolve entre o Vale Tifónico e a Serra dos Candeeiros;



Bacia sinclinal de Alpedriz-Porto Carro.

Imagem 2– Implantação do projecto na carta geológica de Portugal (folha 26-B).

O projecto em estudo localiza-se no extremo do mapa na bacia sinclinal de Alpedriz-Porto Carro, que se
encontra limitado por afloramentos cretácicos e com o seu centro ocupado por formações cenozóicas.
Concretamente o projecto implanta-se no complexo albiano-aptiano, num afloramento relativamente
extenso, que chega a atingir 3 Km de largura. Este complexo é constituído, para a base, por bancadas
conglometráticas mais ou menos desenvolvidas e por grés brancos ou róseos, a série torna-se mais fina
para a parte superior, com intercalações de alguns leitos margosos, são também frequentes os seixos de
quartzitos pretos (FRANÇA e ZBYSZEWSKI, 1963).
Relatório Final
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As características do meio físico vão sem dúvida reflectir-se na selecção dos espaços onde as
comunidades humanas se estabeleceram e desenvolveram as suas actividades. Assim a análise de
geomorfologia de uma região é fundamental na interpretação das estratégias de povoamento e
consequentemente na adopção de metodologias de trabalho de prospecção.

1.3.2.Toponimia

Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar designações com interesse,
que reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem
tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em
moldes tradicionais:
 Casal Varatojo; C. do Resoneiro; C. do Aguilhão; Qt.ª das Cidreiras; Eiras; Alto da Cruz;
Azenhas; Povoa; Lagar; Moinho da Carreira; Termas da Piedade; Casalinho.

A toponímia vai também atestar características do meio físico e paisagem:
 Arreio; Castaneira; Matos; Lagoeira; Areia; Alto da Maceira; C. da Palmeira.

1.3.3. Pesquisa bibliográfica

A pesquisa sobre a bibliografia permitiu traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com
este enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto mais
amplo da diacronia de ocupação do território.
Desta forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial científico e o valor
patrimonial da área de incidência do projecto e do seu entorno imediato (2 Km).

A ocupação humana deste território remonta à pré-história mais concretamente ao Paleolítico Superior,
com o sítio denominado “Olival Fechado”, implantado numa plataforma aplanada sobranceira ao Rio da
Castanheira a cerca de 1,2 quilómetros. As intervenções arqueológicas realizadas neste local revelaram
um nível arqueológico datado do Gravetense antigo.

Os principais tipos de utensílios são os buris e as

lamelas com retoque marginal, encontrando-se representadas todas as fases da cadeia operatória do
sílex (www.igespar.pt e Carta Arqueológica da Serra de Aire e Candeeiros).

Igualmente atribuída ao

Paleolítico Superior é a jazida denominada “Marmeleira”, onde foram identificados alguns materiais
líticos: lascas e lamelas em quartzo, sílex e quartzito.
Tal como já foi referido a geomorfologia desta região proporciona a preservação de vestígios
arqueológicos no interior das grutas. Durante o período Neolítico e Calcolítico estas vão ser
Relatório Final
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maioritariamente usadas para deposição dos mortos, na área em estudo conhecem-se alguns exemplos:
“Gruta do Cadoiço”, “Gruta Lagoa do Cão”, “Calatras Média”, “Cabeço da Ervideira” (www.igespar.pt).
Estes espaços vão muitas vezes oferecer uma continuidade de utilização durante o Calcolítico, a Idade
do Bronze e mesmo na Idade do Ferro. Grutas como: “Calatras Alta”, “Pena da Velha”, “Mosqueiros Alta”
e “Cabeço da Ministra Alta”, “Casa da Génia”, apesar de intervencionadas nos finais do século XIX inícios
do século XX são exemplo da importância destes espaços (www.igespar.pt).
Para alem dos sítios em gruta a Idade do Ferro encontra-se também representada no sítio “Azervada”,
que corresponde a um povoado fortificado da Idade do Ferro romanizado (www.igespar.pt).
Com a romanização, locais próximo de linhas de água ou fontes de matéria-prima ou férteis do ponto de
vista agrícola, vão ser ocupados com a instalação de Villas ou pequenos casais rústicos. Na área em
estudo conhece-se vestígios de uma villa romana “Povoa de Cós” atestada pela presença de um mosaico
e outro tipo de espólio. Os casais rústicos estão representados nos sítios “São Romão” e “Senhora das
Areias”, este último localizado a cerca de 500m da área da concessão. Em ambos os locais foram
identificados fragmentos de cerâmica de construção e doméstica. Vestígios igualmente frequentes no
nosso território são as vias de comunicação estabelecidas pelos romanos. Na área em estudo
encontram-se inventariadas duas destas ocorrências: “ Alcobaça” e “Quinta das Inglesas”, esta última
considerada como fazendo parte da Via que ligava Eborobritium e Colipo (www.igespar.pt).
Também durante o período Medieval se verifica a continuidade da ocupação dos espaços e seu
reaproveitamento, como pode ser observado nos sítios: “Carreira Velha” e “Ladeira”, um casal rústico e
uma via respectivamente.
A área em estudo assume importância significativa durante a época Medieval e Moderna, principalmente
devido à construção do Mosteiro de Alcobaça e consolidação da Ordem de Cister. Chegaram até nós
alguns vestígios arqueológicos dos quais se destaca a “Ermida do Espírito-Santo”. Localizado no centro
da população de Maiorga, a cerca de 250 da área de concessão, foi intervencionada uma necrópole
contemporânea da construção e utilização da Igreja Matriz de Maiorga e da Ermida do espírito Santo
(www.igespar.pt; NOGUEIRA, 2006).

Será ainda de salientar a ocorrência de alguns arqueosítios de cronologia indeterminada, que atestam,
no entanto, a ocupação humana deste território. Tendo em conta a proximidade com a área em estudo
referimos a escavação de um forno “Maiorga” de planta rectangular, localizado no centro de Maiorga,
que poderá estar relacionado com os monges de Alcobaça, assim como a inventariação de uma mona
“Casalinho”, que poderá ter origem na exploração de minério pelos romanos (www.igespar.pt).

Relatório Final
8

Estudo de Impacte Ambiental_ Concessão de Caulino de “Maiorga-Cós”
Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico

De forma a sistematizar a informação bibliográfica e documental recolhida, apresenta-se um quadro do
património arqueológico existente na área envolvente ao projecto, num raio de 2 quilómetros (ver Anexo
I, Figura1). Salienta-se que nenhuma das ocorrências de encontra afectada pelo projecto.

N.º
Sitio
1

Designação
Ermida do
Espírito Santo

2

Período

Localização

CMP

Coordenadas1

Medieval
Cristão/Moderno

Alcobaça/Maiorga

317

Arqueológico
Forno

Indeterminado

Alcobaça/Maiorga

307

M=-72799,9
P =-9633,77
A=/
M=-72842,9

Arqueológico
Mina

Indeterminado

Categoria
Tipo de Sitio
Arqueológico
Necrópole

Maiorga

Ref.
Bibliográficas
NOGUEIRA,
2006
www.igespar.pt

P=-9776,77
A=/

3

Casalinho

Alcobaça/Cós

307

M=-72959,9

www.igespar.pt

P=-7796,77
A=/

4

Arqueológico
Casal Rústico

Senhora das
Areias

Romano

Alcobaça/Aljubarrota

307

(São Vicente)

M=-68376,9

www.igespar.pt

P=-9354,77
A=/

5

Olival Fechado

Arqueológico
Est. Ar Livre

Paleolítico

Arqueológico
Jazida

Paleolítico

Alcobaça/Cós

307

Superior

M=-67649,9

www.igespar.pt

P=-8519,77
A=/

6

Marmeleira

Nazaré/ Valado dos

307

Frandes

M=-74620,9

www.igespar.pt

P=-10080,8
A=/

Quadro 1 - Património arqueológico conhecido na área envolvente ao projecto.

O património arquitectónico é nesta região bastante abundante, situação relacionada com a construção
do Mosteiro de Alcobaça e mais um vez com a Ordem de Cister. No quadro seguinte apresenta-se o
património inventariado pelo ex-IPPAR (actual IGESPAR) e pela ex-DGEMN (actual IHRU) (ver Anexo I,
Figura 1).

N.º
Sitio
1

2

3

4

Designação
Capela do
Espírito
Santo
Pelourinho
de Maiorga
Capela de
Nossa
Senhora da
Luz
Antiga
Capela da
Misericórdia
de
Cós/Igreja
St.ª Eufémia

1
2

Período

Localização

CMP

Coordenadas2

Ref. Bibliográficas

Classificação

Século XVI

Alcobaça/Maiorga

307

www.monumentos.pt

/

Século XVI

Alcobaça/Maiorga

307

www.monumentos.pt
www.ippar.pt

Arquitectónico
Capela

Século XVII

Alcobaça/Cós

307

M= -72778,22
P = -9647,83
A=/
M= -72811,04
P = -9612,48
A=/
M=-68843,53
P=-8627,29
A=/

www.monumentos.pt

Imóvel
Interesse
Público
/

Arquitectónico
Capela

Século
XVI/XVII

Alcobaça/Cós

307

M=-70737,14
P=-7196,38
A= /

www.monumentos.pt

/

Categoria
Tipo de Sitio
Arquitectónico
Capela
Arquitectónico
Pelourinho

Projecção Gauss, Datum 73 militar de Lisboa
Projecção Gauss, Datum 73 militar de Lisboa
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Igreja de
Arquitectónico
Século
Alcobaça/Cós
307
St.ª Maria
Mosteiro
XVI/XVII/XVIII
Cós/Mosteiro
de St.ª
Maria de Cós
Ermida de
Arquitectónico
Século XVII
Alcobaça/Cós
307
St.ª Rita
Ermida

M=-70651,45
P=-7050,72
A=/

www.monumentos.pt
www.ippar.pt

Imóvel
Interesse
Público

M=-70568,99
P=-6629,12
A=/

www.monumentos.pt

/

Quadro 2 – Quadro síntese do património arquitectónico identificado na área envolvente ao projecto.

1.2.3. Prospecção arqueológica e levantamento de valores construídos

O projecto em estudo consiste numa concessão de caulino com três áreas de exploração efectiva no seu
interior, cuja área total cobre cerca de 47,1 hectares.
Na imagem seguinte e também em anexo (Figura 3) pode observar-se uma planta de pormenor do
projecto, representativa da área total e da distribuição espacial da pedreira.

Imagem 3 – Planta de pormenor do projecto.

O trabalho de campo iniciou-se nas imediações da área de incidência do projecto, através da observação
da paisagem envolvente. A área caracteriza-se pela paisagem rural, onde se verifica um misto de zonas
habitacionais, agrícolas e florestais.

Numa primeira fase realizou-se uma rápida visita à área de exploração actual com o objectivo de obter
um primeiro contacto com o tipo de afectação a induzir sobre a área em estudo. Foram igualmente
analisados alguns cortes provenientes da lavra, com o objectivo de obter uma leitura geoarqueologica.
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Fotografia 1 - Vista geral da área actualmente em exploração.
Fotografia 2 – Corte analisado.

Após este primeiro contacto e analisado o carácter do impacte, prosseguiu-se com a prospecção
sistemática da área do projecto. De forma a facilitar os trabalhos, as prospecções foram desenvolvidas
por núcleos de exploração, tendo-se atribuído um número a cada um deles (ver Imagem 3). De um
modo geral os trabalhos foram condicionados em menor ou maior escala pelo coberto vegetal que
caracteriza a área. Em anexo podem ser observadas as condições de visibilidade do solo, que se
caracterizam em grande parte pela reduzida visibilidade.

Área 1
A área 1 possui cerca de 27 hectares, dos quais cerca de 5 hectares se encontram já em exploração (ver
fotografia 1 e 2).
Topograficamente esta área caracteriza-se pela existência de dois cabeços cujo topo se encontra lavado,
sendo visíveis à superfície níveis de cascalheira. Ambas as áreas apresentam um coberto vegetal onde
predomina o Pinheiro e o Eucalipto, com mato rasteiro denso. A visibilidade do solo foi por isso
classificada como reduzida.

Fotografia 3 – Corte onde é visível um nível de cascalheira à superfície.
Fotografia 4 – Vista geral do topo, com reduzida visibilidade do solo.
Relatório Final
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Os trabalhos de prospecção desenvolveram-se igualmente nas áreas de encosta, cujo coberto vegetal
apresenta características semelhantes. Como excepção destaca-se uma mancha de Olival com vegetação
rasteira densa, apresentando também reduzidas condições de visibilidade do solo.

Fotografia 5 – Base da encosta onde predomina o eucalipto e o mato rasteiro denso.
Fotografia 6 – Mancha de Olival.

Área 2
A área 2 cujas dimensões rondam os 7 hectares corresponde em grande parte à encosta de um cabeço,
apresentando na sua maioria uma reduzida visibilidade do solo. O coberto vegetal caracteriza-se pelo
eucaliptal e pinhal com mato rasteiro.
Salienta-se, no entanto, a presença de uma mancha de eucaliptal novo, lavrado recentemente, assim
como uma outra mancha desmatada, ambas com boa visibilidade. Em anexo pode ser observada a
cartografia representativa das visibilidades do solo.

Fotografia 7 – Vista geral da área 2.
Fotografia 8 – Faixa de eucaliptal lavrado com boa visibilidade do solo.
Fotografia 9 – Mancha desmatada com boa visibilidade do solo.
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Área 3
Por último foram realizados trabalhos de prospecção na área 3, com cerca de 12 hectares. À semelhança
do já descrito para as áreas anteriores o coberto vegetal caracteriza-se pelo Pinhal, Eucaliptal a par de
mato

rasteiro

condicionaram

denso,
os

características

trabalhos

de

estas

prospecção.

que
A

visibilidade do solo vai, por isso ser classificada como
reduzida em grande parte da área, exceptuando duas
manchas de boa visibilidade (ver anexo I, Figura 4).

Fotografia 10 – Vista de uma área de pinhal com mato
rasteiro denso.

Das referidas manchas com boa visibilidade, uma corresponde a uma área completamente desmatada e
limpa de vegetação, onde foi possível observar à superfície um nível de cascalheira (ver Fotografia 11).
A outra mancha de dimensões mais reduzidas, corresponde a um eucaliptal recentemente lavrado, que
proporcionou a boa visibilidade do solo. Destaca-se ainda o aparecimento nesta área de uma ocorrência
de carácter patrimonial (ver Anexo I, Figura 3 e Anexo III).

Fotografia 11 – Mancha desmatada com boa visibilidade do solo.
Fotografia 12 – Eucaliptal recentemente lavrado, onde foi identificado o sitio n.º1.

À ocorrência referida foi atribuído o nome de “Conduta de Aguilhão” (sítio n.º 1). Trata-se dos restos de
uma conduta de água, associada a outras cantarias (colunas), com orientação Norte/Sul, provavelmente
posta a descoberto nas ripagens para a plantação do eucaliptal. Encontra-se, no troço, posto a
descoberto destruída na totalidade. O coberto vegetal das zonas adjacentes impediu a verificação da sua
continuidade. Com os dados actuais não nos é possível afirmar se a estrutura se encontra in situ,
podemos estar face a um nível de entulhos provenientes de outro local.
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Esta estrutura poderá estar relacionada com as condutas de água potável do Mosteiro de Alcobaça ou
mesmo do antigo Mosteiro de Cós. Em anexo apresenta-se a descrição pormenorizada da ocorrência.

Fotografia 13- Vista geral da conduta.
Fotografia 14 – Pormenor de algumas pedras de cantaria.

Conclui-se desta forma, que durante os trabalhos de prospecção arqueológica na área de implantação da
Concessão de Caulino de “Maiorga-Cós”, foi identificada uma ocorrência patrimonial passível de
afectação.
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese da ocorrência:

N.º
Sitio
1

Designação
Conduta de
Aguilhão

Categoria
Tipo de Sitio
Arqueológico
Conduta

Período

Localização

CMP

Medieval/Moderna

Alcobaça/ Cós

307

Coordenadas
M=-70549,50
P=-9175,91
A= /

Ref.
Bibliográficas
Inédito

Quadro 3 – Quadro síntese das ocorrências identificadas no âmbito dos trabalhos de prospecção
(coordenadas Gauss Datum 73).

1.4. Projecção da situação de referência
Face ao exposto, verifica-se que a evolução da situação de referência na ausência de Projecto, a prior,
não representa qualquer tipo de ameaça para o património arqueológico arquitectónico e etnográfico e
poderá mesmo permitir a preservação de eventuais vestígios arqueológicos não detectados através de
prospecção, mantendo as condições ecológicas actuais.
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Refere-se no entanto que as ripagens para a plantação de eucaliptal podem afectar a ocorrência
“Conduta de Aguilhão”.

1.5. Síntese
A pesquisa documental indiciou uma área com inúmeros vestígios arqueológicos importantes e uma
considerável presença de estruturas de interesse etnográfico e/ou arquitectónico, que fundamentam o
relevante potencial científico e patrimonial do espaço estudado.
A prospecção desenvolvida permitiu identificar uma situação de risco derivada da implementação do
projecto, que é detalhadamente abordada no capítulo seguinte, referente à análise e avaliação de
impactes: “Conduta de Aguilhão”.
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2. Identificação e avaliação de impactes
2.1. Introdução

Com base no estudo de caracterização realizado é estabelecido o potencial patrimonial da área de
incidência do Projecto, que contribuiu para definir eventuais áreas de maior sensibilidade e determinar o
grau de risco considerando a presença/ausência de vestígios arqueológicos.

Na análise dos impactes ambientais é contemplada a natureza do impacte, a sua duração e abrangência
espacial e a sua significância/importância.
A Natureza do Impacte é classificada como:
 Positiva: quando existem efeitos benéficos;
 Negativa: quando existem efeitos adversos;
 Indiferente: quando não existem efeitos nem adversos nem benéficos (situação mantém-se).
Duração:
 Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte da vida do projecto
sendo as condições originais restauradas naturalmente;
 Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo vida do projecto e/ou para
lá deste.
Abrangência Espacial:
 Local: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir na área geográfica do concelho;
 Regional: quando os efeitos (adversos/benéficos) se fazem sentir para lá da área geográfica do
concelho.
Ao nível de análise do significado do impacte, para além da natureza do mesmo, deve analisar-se
igualmente a importância específica dos elementos patrimoniais.
Esta importância é determinada a partir de uma valoração dos elementos patrimoniais estipulada de
acordo com os seguintes critérios:
 Potencial científico.
 Significado histórico-cultural.
 Interesse público.
 Raridade / singularidade.
 Antiguidade.
 Dimensão / monumentalidade.
 Padrão estético.
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 Estado de conservação.
 Inserção paisagística.

A partir destes critérios, foram definidos os seguintes três patamares de valor atribuíveis:
 Elevado: atribuído ao património classificado, ao património construído de valor arquitectónico e
etnográfico e os sítios arqueológicos únicos.
 Médio: atribuído a sítios e estruturas com grandes potencialidades de revelar pertinência
científica, sem que tenham sido alvo de investigação profunda e a vestígios de vias de
comunicação enquanto estruturantes do povoamento.
 Reduzido: contempla as ocorrências com fracos indícios de valor patrimonial, elementos de valor
etnográfico muito frequentes e os sítios arqueológicos definidos por achados isolados ou os sítios
escavados nos quais foi verificado um interesse muito limitado.

Para avaliar os potenciais impactes do Projecto, para além do valor atribuído ao elemento arqueológico
em causa, que determina a magnitude do impacte é considerada ainda a distância relativamente às
infra-estruturas a construir que determina a probabilidade de ocorrência dos impactes, a qual é tanto
maior quanto menor for a distância.
Definiu-se assim uma matriz de avaliação de impactes tendo por base estes parâmetros e as seguintes
escalas de gradação:




Magnitude do Impacte:
-

Valor patrimonial elevado – elevada (5);

-

Valor patrimonial médio – média (3);

-

Valor patrimonial reduzido – reduzido (1).

Probabilidade:
-

0m (área do projecto) – impacte certo (5);

-

0m a 15m – impacte provável (3);

-

15m a 50m – impacte pouco provável (2);

-

Superior 50m – impacte anulável (1).

A significância dos impactes é obtida pelo produto dos parâmetros definidos, considerando-se que os
limites são:


Muito Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 25;



Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 9 e <25,



Pouco Significativos – quando Magnitude x Probabilidade > 3 e < 9;



Muito pouco significativos – quando Magnitude x Probabilidade < 3.
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2.2. Análise de impactes

Genericamente, as intervenções a executar na área de projectos similares, potencialmente geradoras de
impactes no âmbito arqueológico são: a desmatação, a intrusão no subsolo, nomeadamente, a
movimentação e revolvimento de terras, a abertura de acessos e a implantação de zonas de descarga e
entulhamento de materiais residuais, provenientes da lavra da pedreira.
A análise detalhada do Projecto em estudo levou à identificação de circunstâncias susceptíveis de
acarretar diminuição ou perda da perenidade ou integridade de valores patrimoniais, uma vez que foi
identificada uma ocorrência de carácter patrimonial – “Cabeço de Aguilhão”.

A avaliação de impactes é sintetizada no quadro seguinte.

N.º

Designação

1

Cabeço de
Aguilhão

Valor
Patrimonial
Médio

Magnitude do
Impacte
Média
(3)

Distância ao
Projecto
0m

Probabilidade
do Impacte
Impacte Certo
(5)

Significância
Significativos

Quadro 4 – Quadro síntese da avaliação de impactes.
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3. Medidas de minimização e/ou compensação dos impactes negativos e recomendações

Em correlação com a anterior reflexão sobre os potenciais impactes do Projecto sobre valores
patrimoniais, neste capítulo são apresentadas soluções concretas de minimização dos impactes
negativos, inevitáveis, irremediáveis ou irreversíveis, bem como propostas soluções para uma
preservação harmoniosa de elementos patrimoniais cuja integridade possa ser salvaguardada, numa
perspectiva de valorização ou recuperação.
As medidas proponíveis aplicam-se de acordo com a seguinte definição da gradação de condicionantes:
 Nível 1: condicionam a obra e as acções intrusivas, impondo uma delimitação rigorosa de área
protegida até 50 m em torno (conforme estabelecido na legislação).
 Nível 2: condicionantes que, embora não impeçam o prosseguimento local do projecto, impõem um
estudo diagnóstico prévio, a necessidade de uma avaliação da área efectiva dos vestígios e a sua
aprofundada caracterização.
 Nível 3: por princípio não resultam em condicionantes ao desenvolvimento do projecto, devendo,
mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras.

Foi registado um elemento patrimonial directamente afectado pela execução do projecto implicando
medidas particulares e pontuais de Nível 2, apresentadas no Quadro 4.

N.º

Designação

Nível

1

Conduta de
Aguilhão

2

Medidas de Minimização
Registo Gráfico e Fotográfico.
Implantação Topográfica
Execução de uma sondagem de diagnostico, com objectivo de avaliar a
continuidade da estrutura.

Quadro 5 – Quadro síntese das medidas de minimização a aplicar.

O acompanhamento arqueológico permanente, medida de nível 3 principalmente, da fase de
desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas as etapas de construção que consistem na
mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e aterro), é uma medida a aplicar.
Salienta-se que o acompanhamento arqueológico deve ser um procedimento inerente a todas as etapas
de construção que impliquem a desmatação e a intervenção e mobilização de solos. Estes trabalhos
devem ser desenvolvidos, de acordo com o número de frentes de obra, por um arqueólogo ou uma
equipa devidamente credenciada para o efeito pelo Instituto Português de Arqueologia.
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A impossibilidade de prospecção arqueológica sistemática, em algumas das áreas do projecto,
nomeadamente próximo da ocorrência identificada, induz na aplicação de medidas concretas de novos
trabalhos de prospecção sistemática para despiste de eventuais situações de impacte, numa fase
prévia aos trabalhos de acompanhamento.
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4. Síntese e Conclusões

Conclui-se assim que, os trabalhos arqueológicos de prospecção levaram à identificação de vestígios
arqueológicos na área em estudo, prevendo-se desta forma a execução de trabalhos de registo e
sondagens de diagnóstico.
O acompanhamento arqueológico permanente é uma medida incontornável, principalmente, da fase de
desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas as etapas de construção que consistam na
mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento, aterro).
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Fot.1- Vista geral da área actualmente em exploração.

Fot.2- Corte analisado.

Anexo II
Registo Fotográfico
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Fot.3- Corte onde é visível um nível de cascalheira à superfície.

Fot.4- Vista geral do topo, com reduzida visibilidade do solo.

Anexo II
Registo Fotográfico
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Fot.5- Base da encosta onde predomina o eucalipto e o mato rasteiro denso.

Fot.6- Mancha de olival.

Anexo II
Registo Fotográfico
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Fot.7- Vista geral da área 2.

Fot.8- Faixa de eucaliptal lavrado com boa visibilidade do solo.

Anexo II
Registo Fotográfico
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Fot.9- Mancha desmatada com boa visibilidade do solo.

Fot.10- Vista de uma área de pinhal com mato rasteiro denso.

Anexo II
Registo Fotográfico
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Fot.11- Mancha desmatada com boa visibilidade do solo.

Fot.12- Eucaliptal recente lavrado, onde foi identificado o sítio nº1.

Anexo II
Registo Fotográfico
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Fot.13- Vista geral da conduta.

Anexo II
Registo Fotográfico
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Fot.14- Pormenor de algumas pedras de cantaria.

Anexo II
Registo Fotográfico

ANEXO III
Ocorrências Patrimoniais

Ficha de Sítio Arqueológico
Projecto:

Concessão de Exploração de Caulino de Maiorga Cós

Designação:

Conduta de Aguilhão

Área do Projecto:

Área de Exploração n.º 3

Infra-estrutura:

Distrito:

Leiria

Concelho:

Alcobaça

Freguesia:

Cós

Lugar:

Aguilhão

Coordenadas:

Gauss Datum 73

Nº. Inventário:

1

/

Localização

M-

-70549,50

P-

-9175,91

A-

/

Folha da C.M.P:

307

Descrição
Patr. Arqueológico

X

Patr. Arquitectónico

Cronologia:

Medieval/Moderno

Espólio:

Cantarias varias: condutas e colunas

Disp. Materiais:

/

Uso do Solo:

Florestal

Visibilidade do solo:
Acessos:

Patr. Etnográfico

Boa

X

Tipo de Sítio:

Indeterminado

Tipo de Dispersão:

/

Coberto Vegetal:

Eucaliptal

Razoável

Nula

Estrada Municipal que liga Maiorga a Cós, virar à direita no caminho de terra de acesso ao areeiro

Descrição: Numa encosta lavrada identificou-se um alinhamento (cerca de 50 m) de cantarias onde predominam blocos em meia cana,
algumas colunas de secção circular e hexagonal. Não se verificou qualquer conexão entre as cantarias, no entanto foi possível observar
pontualmente os negativos da conduta no sedimento.
Categoria de Protecção:

/

Observações:
Geologia e Geomorfologia
Contexto Geológico:

Afloramentos Cretácicos

Topografia:

Encosta

Visibilidade:

Boa

Controlo Visual:

Bom

Avaliação Patrimonial
Fiabilidade de Observação:

Boa

X

Razoável

Potencial Científico:

Elevado

Médio

Estado de Conservação

Bom

Regular

Insuficiente
X

Baixo
Mau

X

Indeterminado

Avaliação do Impacte
Tipo de Impacte:

Sem impacte

Natureza do Impacte:

Positiva

Duração:

Temporária

Com Impacte
Negativa

Permanente

Valor Patrimonial / Magnitude do Impacte:
Distância ao Proj.:

0m

Significância:

Muito Significativos

X

Directo

Probabilidade de Impacte:

Indirecto

Indiferente

X

Elevado

X

Accção que induz impacte:

Abrangência:
Médio

X

Certo

Significativos

Provável

Nível 2

X

Nível 3

Especificar
Registo Fotográfico e Topográfico
Sondagem de diagnóstico
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Regional

Pouco Provável

Pouco Significativos

Medidas de Minimização
Nível 1

X

Reduzido
X

X

Local

Lavra

Anulável

Elementos Gráficos
Localização na C.M.P. (Esc. 1:25 000)

Fotos

Bibliografia:

Inédito

Crivarque Estudos de Impacte Trabalhos Geo-Arqueologicos,Lda

2

ANEXO IV
Autorização Trabalhos /Ficha de Sítio

