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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Ampliação da Pedreira de Areia “Herdade do 
Catapereiro” foi elaborado pela firma VISA - Consultores, S.A., sob solicitação da MOTA-ENGIL, 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. (adiante designada por MOTA-ENGIL). 

A tipologia de projecto que o proponente pretende implementar e que consiste, resumidamente, na 
ampliação de uma pedreira de areia de 4,9 ha para 50 ha, implica a sua sujeição a procedimento 
prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme estipulado no número 21 do Anexo I, do 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e 
Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro. 

A entidade responsável pelo procedimento de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, nos termos 
do item i) da alínea a) do ponto 1 do Artigo 7º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de 
Janeiro. 

A entidade licenciadora do projecto sujeito a procedimento de AIA é, nos termos do ponto i) da alínea 
b) do n.º 2 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, a Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do 
Ministério da Economia e da novação. 

Neste EIA são avaliados os impactes induzidos pela implementação da pedreira. A elaboração do EIA 
decorreu entre os meses de Novembro de 2007 e Outubro de 2008, muito embora se tenham também 
utilizado dados técnicos de trabalhos já efectuados anteriormente na região. 

2. ENQUADRAMENTO 

O objectivo do Projecto de Ampliação da Pedreira de Areia “Herdade do Catapereiro”, em projecto de 
execução, é o licenciamento da ampliação de uma pedreira de areias industriais. 

Para um melhor entendimento da justificação do projecto e da sua relevância faz-se o seu 
enquadramento nas condicionantes específicas da actividade extractiva e uma resenha do seu 
histórico recente no concelho de Benavente. 
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A localização das explorações de areias, de resto como toda a actividade mineira, está sujeita à 
condicionante geológica, ou seja, só pode exercer-se onde ocorra o recurso. Este aspecto, embora 
evidente, raramente encontra suporte nos instrumentos de gestão territorial, quer por um insuficiente 
reconhecimento do território nacional ao nível dos recursos geológicos, quer pela concorrência no uso 
dos solos, área em que a Indústria Extractiva tem manifestamente demonstrado pouca capacidade de 
intervenção. Por outro lado, as areias industriais constituem um produto de pouco valor acrescentado, 
com massa elevada, pelo que a concorrência é condicionada pela capacidade de transporte do 
produto, verificando-se que a capacidade de efectuar o transporte a grandes distâncias diminui na 
proporção directa da intensidade competitiva. Surgem, deste modo, mercados regionais, operando 
normalmente num raio de até 50 km do local de implantação das pedreiras. 

Na Herdade do Catapereiro, encontra-se licenciada uma pedreira com cerca de 4,9 ha, o projecto tem 
como objectivo a sua ampliação para 50 ha. Neste contexto, e existindo hoje uma pedreira em 
laboração que cumpre imperativos económicos, ambientais e de segurança, a sua ampliação é a 
solução que se afigura como a única viável, por verificar cumulativamente as condições essenciais 
expostas, estando o promotor do Projecto disposto a assegurar a adopção de todas as medidas de 
protecção ambiental que venham a ser consideradas necessárias para melhor compatibilizar a 
actividade extractiva com a salvaguarda da qualidade de vida das populações e com a preservação do 
património natural. 

Os estudos geológicos efectuados indicam que na “Herdade do Catapereiro” ocorre um jazigo mineral 
que contém importantes reservas de areia e seixo, com características tecnológicas adequadas, 
mediante tratamento, para aplicação na indústria de construção civil e obras públicas. 

A ampliação justifica-se pela necessidade de resposta às solicitações de mercado, nomeadamente às 
obras do Novo Aeroporto de Lisboa e infra-estruturas a associadas. Neste contexto, estabeleceram-se 
como objectivos deste projecto: 

- A valorização e a gestão racional dos recursos geológicos (areia e seixo); 

- O abastecimento contínuo de matéria-prima à unidade industrial de lavagem e classificação de 
areia assegurando a viabilidade deste projecto; 

- A valorização do seixo como subproduto através da sua britagem e posterior classificação por 
tamanho; 

- A garantia das condições de segurança, higiene e saúde durante o tempo de vida da pedreira; 

- A revitalização e regularização ambiental do espaço ocupado pela pedreira, durante e após a 
exploração; 

- A minimização dos impactes ambientais negativos induzidos pelo projecto através da adopção 
de medidas preventivas e correctivas cuja eficácia é avaliada por um plano de monitorização. 
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3. LOCALIZAÇÃO  

A área de 50 ha onde se pretende implementar o projecto situa-se na Herdade do Catapereiro, em 
Samora Correia, concelho de Benavente (Figura 1).  

O acesso à área faz-se por um caminho regularizado que entronca na EN 118, ao km 19,5. As 
localidades mais próximas encontram-se a vários quilómetros de distância, onde se destacam 
Alcochete, a 8 km para Sudoeste, Montijo, a 11 km para Sudoeste e Porto Alto e Samora Correia, a 
14 km para Norte. Existem nas proximidades alguns locais de uso público, nomeadamente o campo de 
tiro de Alcochete, a 1  km para Sul, o Monte de Vale de Frades, a 3,5 km para Sudoeste e a Herdade 
de Pancas, a 4 km para Noroeste (Figura 2). 

 

Figura 1– Enquadramento regional da área de implantação do projecto. 
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Figura 2– Localização da área de implantação do projecto. 
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4. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A pedreira “Herdade do Catapereiro” insere-se numa extensa planície levemente inclinada para o rio 
Tejo, entre a zona das Lezírias do Tejo, Palmela, Águas de Moura, Vendas Novas, Coruche e Porto 
Alto. Verifica-se que as cotas mais elevadas na envolvente da área de implantação do projecto são 
de 50. As cotas naturais mais baixas, de 1e 2, situam-se nas margens do rio Tejo . 

Dado o carácter detrítico das formações geológicas e a topografia mais ou menos plana da região, o 
padrão de drenagem é pouco desenvolvido, restringindo-se apenas a algumas valas que drenam 
directamente para o rio Tejo. Na área da pedreira a drenagem é feita para Norte, sendo assegurada 
pela Vala Real das Portas Novas. Esta vala possui a sua zona de cabeceira na envolvente próxima da 
pedreira, estendendo-se por cerca de 10 km até ao rio Sorraia (afluente do rio Tejo), na zona do 
Mouchão da Cabra. 

A Herdade do Catapereiro integra-se numa propriedade muito vasta, com 9625 ha, pertença da 
Companhia das Lezírias, S. A.. De referir que o prédio onde se localiza a pedreira “Herdade do 
Catapereiro” se encontra vedado em todo o seu perímetro.  

A área de implantação do projecto apresenta as seguintes características: 

- [1] Na área da pedreira “Herdade do Catapereiro”: área de escavação, anexos, bacias de lamas, 
central de lavagem e classificação de areias; 

- [2] Área de ampliação da pedreira “Herdade do Catapereiro”: floresta de produção de eucalipto 
com alguns sobreiros disseminados, central de betão. 

Na envolvente próxima da área proposta para ampliação:  

- [3] Acesso à pedreira “Herdade do Catapereiro”, em terra batida; 

- [4] Herdade do Catapereiro; 

- [5] Depósito de Material do Exército; 

- [6] Campo de Tiro de Alcochete; 

- [7] Estrada Nacional 118; 

- [8] Pivot de Rega; 

- [9] Sobreiros; 

- [10] Central de asfalto. 
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Figura 3- Fotografia aérea da área de intervenção do projecto e da sua envolvente. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Na elaboração do Plano de Pedreira (adiante também designado por projecto), definiram-se as 
condições técnicas de exploração, de recuperação paisagística e de manutenção da qualidade 
ambiental, estabelecidas no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, que estabelece o regime de revelação e 
aproveitamento de massas minerais. Atendeu-se, ainda: 

O plano de lavra e, consequentemente, o cálculo de reservas, tiveram em consideração aspectos 
geológicos, ambientais e logísticos que condicionam a exploração (Quadro 1). 

Quadro 1 – Principais aspectos a considerar no planeamento da lavra. 

PRESSUPOSTOS DESCRIÇÃO ASPECTOS A TER EM CONTA NA LAVRA 

Geológicos 

O nível superficial do maciço 
arenoso (correspondente aos 
primeiros 10 m) não constitui 
recurso mineral, sendo um estéril 
da pedreira. 

Existem alguns níveis de argilas 
intercalados no maciço arenoso 
que constituem também estéreis 
da pedreira. 

O maciço possui argila 
disseminada. 

O desmonte deverá ser selectivo,  a fim de 
encaminhar para a central de lavagem e britagem 
apenas o recurso mineral.  

Depois de separado o nível superficial de estéreis 
será encaminhado para a unidade industrial apenas 
o maciço arenoso com argila disseminada. 

Os estéreis serão encaminhados para o aterro a 
construir na pedreira. 

O recurso mineral será beneficiado na unidade 
industrial para retirada da argila disseminada. 

Ambientais 

Geração de poeiras no interior da 
área de exploração. 

A exploração da pedreira irá 
motivar impactes paisagísticos, 
principalmente ao nível 
morfológico. 

Os potenciais impactes gerados pela emissão de 
poeiras devem ser minimizados através da 
limitação da velocidade dos equipamentos móveis e 
da rega dos caminhos não asfaltados. 

Os impactes paisagísticos devem ser minimizados 
da forma mais rápida e eficaz possível, através da 
reposição da topografia original. 

Logísticos 

Acesso principal à pedreira. 

Presença das instalações de 
apoio. 

O acesso principal à pedreira será ajustado à 
medida que a lavra for evoluindo na sua direcção. 

As instalações de apoio existentes actualmente na 
pedreira, bem como a unidade de betão pronto 
serão mantidas, não sendo por isso alvo de 
exploração. Por outro lado, central de misturas 
betuminosas será alvo de desmantelamento para 
exploração da área que ocupa. 
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A definição dos 50 ha a contratar foram estabelecidos após a realização de estudos geológicos e os 
resultados obtidos até ao momento com a exploração desta pedreira, que indicam que a área 
envolvente da área licenciada (cerca de 1 km), possui importantes reservas de areia, com 
características adequadas para o fabrico de betão, argamassas e misturas betuminosas.  

Para a definição da área de ampliação da pedreira “Herdade do Catapereiro” considerou-se ainda os 
trabalhos de campo efectuados que identificaram a existência de  sobreiro com matos no sub-coberto 
e que determinaram a sua exclusão da área ampliação, em cumprimento dos critérios definidos no 
Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho. 

Assim, a delimitação da área a contratar à Companhia das Lezírias excluiu as manchas de sobreiros, 
pelo que a exploração se efectuará essencialmente em áreas com habitats intervencionados onde foi 
implementada a actividade silvícola (floresta de produção de eucalipto).  

 

Figura 4– Definição da área de lavra. 

Área Licenciada (4,9 ha) 

Área  a Licenciar (50 ha) 

Sobreiros  
(área excluída da exploração) Anexos de pedreira 

(Central de lavagem e britagem, 
instalações sociais)  
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Figura 5– Faseamento da Lavra 

Como se pode verificar na Figura 5 a exploração da pedreira de areia “Herdade do Catapereiro” será 
feita em 11 fases. 

Em cada uma dessas fases a actividade de exploração de areia será precedida pelas operações de 
desmatagem. De referir que o projecto prevê que a sequência temporal de abate da vegetação arbórea 
seja articulada com o avanço da lavra e com a subsequente recuperação paisagística. 

De seguida procede-se à decapagem (remoção da terra viva), actividade que antecede a extracção da 
areia propriamente dita, permitindo preservar a terra viva que será colocada em pargas para posterior 
reutilização na recuperação paisagística da pedreira. 
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A exploração será efectuada de cima para baixo por degraus e patamares. Uma vez que o material in 

situ possui valores significativos de coesão serão adoptados, na configuração final de escavação, 7 m 
de altura para as bancadas e cerca de 4 m de largura para os patamares. Os taludes de escavação 
terão individualmente cerca de 60º de inclinação sendo o ângulo geral de talude da ordem dos 45º de 
inclinação com a horizontal. No caso da exploração abaixo do nível freático, será criada apenas uma 
bancada com 15º de inclinação e uma altura máxima de 18 m, conforme ilustra a Figura 6. No 
desenrolar da exploração as bancadas intermédias encontrar-se-ão separadas por patamares com 
cerca de 10 m de largura, de forma a que o desmonte em cada bancada possa prosseguir garantindo 
as condições de segurança. 

 

Figura 6– Perfil esquemático da configuração final de escavação e da evolução da lavra. 

Deve-se salientar que a exploração abaixo do nível freático será realizada por uma escavadora 
giratória que desagrega o maciço arenoso colocando-o numa pilha a escorrer, de modo a reduzir a 
quantidade de água intersticial. O material será carregado dessa pilha para os dumpers através de 
uma pá carregadora após estar suficientemente escorrido. Esta operação de secagem da água 
intersticial permite que os dumpers usem a sua capacidade máxima no transporte deste material para 
a unidade industrial de lavagem e classificação de areias que de outra forma se faria com um 
excessivo teor em água. 

A exploração abaixo do nível freático é precedida por um processo de bombagem da água do aquífero 
livre no sentido do seu rebaixamento. Posteriormente, efectua-se a exploração da areia, abaixo do 
nível freático numa espessura da ordem dos 18 metros. De referir que a água é encaminhada, por 
bombagem, para a rede de drenagem natural, sendo avaliada, em contínuo, a qualidade das águas, ao 
nível dos sólidos suspensos totais. Sempre que sejam excedidos os valores de emissão deste 
parâmetro, preceder-se-á à paragem da bombagem, a fim de permitir a decantação dos sólidos 
suspensos totais. 

Superfície final de escavação 

4 m 4 m 

7 m 

Maciço  
in situ 

60º 

45º 

1º 

2º 

4º 

7 m 

15º 
≤ 8 m 

3º 
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Saliente-se, ainda, que o nível de cobertura, estéril, se separa facilmente no desmonte, permitindo um 
método de lavra selectivo, separando-se o material sem aproveitamento económico da areia, 
evitando-se a diluição e o subsequente desperdício de matéria-prima com valor económico. Os 
estéreis são carregados para os dumpers que os transportam directamente para aterro definitivo, de 
acordo com a modelação topográfica da pedreira. 

 

 

 

Figura 7– Configuração intermédia da exploração. 

As actividades de recuperação paisagística integram, genericamente, a modelação das áreas 
exploradas com recurso aos rejeitados da exploração (material que não é vendido), terras 
provenientes do exterior e aos solos de cobertura previamente decapados, e a plantação das espécies 
arbóreas para exploração florestal (pinheiro manso). 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA 

“HERDADE DO CATAPEREIRO” 
 

 

 
 

Pág. 14 RESUMO NÃO TÉCNICO E.091167.06.001.aa

 

 

Figura 8 – Representação esquemática da sequência de actividades da pedreira. 

A recuperação proposta para a pedreira “Herdade do Catapereiro” teve em conta o volume de estéreis 
disponibilizados pela lavra. Este volume, embora considerável, não permite a reconstituição da 
topografia original. Assim, recorrendo a um enchimento das áreas de exploração com os estéreis e 
materiais provenientes de outras obras (solos e rochas não contaminados), pretende-se assegurar a 
reposição topográfica final coerente com a paisagem envolvente e uma posterior utilização. 

A recuperação paisagística da pedreira foi estruturada em 12 fases que consideraram o faseamento 
projectado para a lavra, sendo que a última fase da recuperação diz respeito a área de anexos. Na 
Figura 7 e na Figura 9 mostra-se como a exploração e a recuperação paisagística poderão avançar em 
simultâneo e de forma articulada. 

As intervenções de recuperação intermédias terão início após o encerramento da correspondente fase 
da lavra e a respectiva modelação da área de escavação. As operações associadas à recuperação 
passarão pela modelação final da área, espalhamento da terra viva, sementeira e plantação das 
espécies preconizadas. A última fase, correspondente à recuperação final de toda a área 
intervencionada.  

De referir que o Plano de Pedreira integra um plano de desactivação e encerramento que descreve as 
medidas a implementar durante e após a desactivação da exploração, em termos de remobilização dos 
equipamentos móveis, de geotecnia e drenagem, de ambiente, e de segurança. 

O abastecimento de combustível (gasóleo) aos equipamentos móveis da pedreira será assegurado a 
partir de três reservatórios de combustível existentes no estaleiro da MOTA-ENGIL. 

O fornecimento de energia eléctrica para a unidade industrial e para as instalações sociais e de 
higiene é assegurado por um posto de transformação (PT) com potência instalada de 1250 kVA 
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Para além dos já referidos rejeitados da exploração, que serão utilizados no processo de recuperação 
paisagística da pedreira, prevê-se que venham a existir pneus e óleos usados, resultantes das acções 
de manutenção de maquinaria. Os resíduos a produzir (óleos, filtros e pneus), são regularmente 
recolhidos por operadores autorizados. 

 

 

 

 

Figura 9– Plano geral de recuperação paisagística. 
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A totalidade de reservas úteis da pedreira cifra-se em cerca de 14 273 550 t de areia, resultando cerca 
de 5 194 950 m3 de material estéril (argilas). Atendendo às reservas existentes, a exploração deverá 
estar concluída em cerca de 35,7 anos, considerando que a produção da pedreira se estima em cerca 
de 400 000 t/ano. 

Em termos de recursos humanos, esta pedreira possuirá 10 funcionários afectos aos trabalhos 
relacionados com a exploração da pedreira e que possuem formação específica nas respectivas 
actividades a desenvolver. O horário de laboração terá a duração de 40 horas semanais, restritas aos 
dias úteis e ao período diurno, estendendo-se a sua actividade a todo o ano. 

Quadro 2– Cronograma das actividades da pedreira. 

 

6. PREVISÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

O objectivo do EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes ambientais 
associados ao projecto da pedreira de areia “Herdade do Catapereiro”, face à situação de referência, 
considerada como a que actualmente existe no local de implantação do projecto. Neste EIA são 
analisadas apenas duas alternativas: 

• A implementação do projecto (ampliação) da pedreira “Herdade do Catapereiro” – Para 
este cenário, fez-se a previsão e a avaliação dos impactes que serão gerados com a 
eventual aprovação e implementação do projecto de ampliação, face à situação de 
referência previamente caracterizada. 
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A previsão e avaliação de impactes foi efectuada comparando os impactes do actual Plano de 
Pedreira com os impactes que serão gerados com a eventual aprovação do projecto de ampliação 
da pedreira. Admite-se, assim, que a natureza dos impactes gerados pela laboração da pedreira 
se manterão, mas a sua magnitude poderá mudar, dada a alteração da área de lavra e a 
implementação de medidas de minimização. 

Considerando a tipologia de projecto em análise e as características da localização proposta, 
admite-se que os impactes negativos gerados pela laboração da pedreira irão incidir sobre 
algumas vertentes do ambiente biofísico, concentrando-se os impactes positivos sobre aspectos 
de natureza sócio-económica. 

• A não implementação deste Projecto – Neste contexto podem-se perspectivar duas 
opções, em função da estratégia a definir pelo MOTA-ENGIL. 

a) A implementação de um outro projecto de pedreira na envolvente próxima da actual 
área licenciada que podendo ser distinto na sua forma, induziria, no essencial, a mesma 
tipologia de impactes. 

b) Exploração, até ao esgotamento, das reservas existentes na área licenciada e 
encerramento da actividade extractiva. Esta opção terá graves consequências a nível local, 
pela consequente perda de postos de trabalho e de um pólo de dinamização económica 
regional. 

A área de intervenção do projecto foi caracterizada através do estudo de todas os factores ambientais 
potencialmente afectados, abrangendo aspectos biofísicos, sócio-económicos, de planeamento e 
qualidade do ambiente. Os factores ambientais estudados foram: o clima; a geologia e geomorfologia; 
os recursos hídricos; a qualidade das águas; os solos; a paisagem; a qualidade do ar; o ambiente 
sonoro, a fauna, a flora e vegetação; o património arqueológico e construído; a sócio-economia; e o 
ordenamento do território. Em função dos impactes negativos previstos, para cada um dos factores 
ambientais estudados, o EIA considerou medidas de minimização específicas. 

Relativamente ao clima, não se prevê que as actividades do projecto venham a ter impactes 
mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas. No entanto verificou-se que algumas 
características climáticas, designadamente o regime de ventos e a chuva, poderão influenciar a 
dispersão de gases e poeiras ou as condições de transporte de materiais na rede hidrográfica. 

Em relação aos descritores geomorfologia, o impacte directo e negativo decorrente da modificação 
do relevo, considera-se significativo, permanente embora reversível, dado que a estratégia de 
recuperação paisagística prevê a reposição da topografia inicial. De referir que não se prevê a criação 
de grandes escombreiras, dado que as operações de recuperação paisagística ocorrerão na sequência 
do desenvolvimento da exploração pelo que existirão apenas depósitos temporários localizados junto 
do local de deposição definitiva. Nestas condições, conclui-se que os impactes induzidos pela 
deposição dos rejeitados, sendo negativos, serão pouco significativos e de carácter temporário.  
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Relativamente à geologia, não existem quaisquer aspectos de interesse particular que importe 
preservar, pelo que não se perspectiva, neste aspecto, quaisquer impactes gerados pela 
implementação do projecto.  

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, verificou-se que a infiltração das águas pluviais 
prevalece claramente sobre o escoamento superficial. sendo de destacar que o projecto contempla a 
drenagem das águas da corta para as linhas de drenagem naturais. Assim, os impactes associados ao 
projecto são de reduzida magnitude e significado.  

No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos verifica-se que o avanço da exploração em 
profundidade irá interceptar o nível freático, havendo rebaixamento induzido da superfície freática, 
função das extracções necessárias para o normal funcionamento da exploração. Não são, contudo, 
esperados impactes significativos porquanto a área tem elevada permeabilidade/produtividade 
aquífera e, a descarga à superfície relativamente próxima da área de escavação possibilita a 
reciclagem da água retirada da corta. 

Quanto à qualidade das águas, realizaram-se a colheitas de amostras que foram posteriormente 
analisada, tendo-se concluído que os seus os níveis de contaminação por poluentes são muito baixos, 
o que se traduz no facto de nenhum dos valores limiares previstos na lei ser ultrapassado. Este facto 
foi considerado significativo, uma vez que a colheita de água para análise foi realizada no local onde 
já se procede à exploração de areia. Neste contexto, concluiu-se que é pouco provável a existência de 
impactes significativos na qualidade da água subterrânea decorrentes da implementação do projecto. 
No entanto, a qualidade das águas poderá ser afectada por situações acidentais geradas pelo 
funcionamento das máquinas e veículos afectos à exploração. Este impacte, pouco provável, a ocorrer 
pode ser negativo e significativo, pelo que, face à vulnerabilidade do aquífero devido à permeabilidade 
das formações arenosas, o Plano de Monitorização integrado no presente EIA contempla este factor 
ambiental. 

No que respeita aos solos, a área de intervenção do projecto caracteriza-se por apresentar fracas 
potencialidades agrícolas. As acções de desmatagem, de decapagem e de escavação previstas no 
projecto são susceptíveis de incrementar a erosão dos solos, induzindo os impactes associados a 
estas operações foram considerados negativos mas de reduzida magnitude e significado, sendo 
parcialmente reversíveis, com a implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
(PARP) preconizado.  

Relativamente ao uso actual do solo, a implementação do projecto irá implicar a substituição, ainda 
que temporária, de uma produção florestal de eucalipto (com alguns sobreiros disseminados), por uma 
extracção de inertes. Os impactes associados a esta alteração serão reversíveis pela implementação 
faseada do PARP que determina a plantação de uma produção florestal de pinheiro manso, função do 
avanço da lavra. 

Na fase de exploração do projecto poderão ocorrer impactes negativos no ruído de algumas 
habitações existentes na área circundante. No entanto, os impactes negativos previstos são pouco 
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significativos uma vez que, de acordo com a modelação efectuada, serão respeitados os limites 
impostos pelo Regulamento Geral de Ruído (RGR). Assim, conclui-se que a laboração da pedreira 
“Herdade do Catapereiro” irá gerar impactes negativos, pouco significativos (uma vez que serão 
respeitados os limites estabelecidos pela legislação em vigor), temporários (ocorrem apenas enquanto 
existir a laboração da pedreira) e reversíveis (com o encerramento da exploração). Neste âmbito, e 
para validar esta previsão, o ruído foi um dos factores ambientais incluídos no Plano de Monitorização 
deste EIA. 

No que respeita à qualidade do ar, concluiu-se a implementação do projecto causará alguns impactes 
negativos devido, essencialmente, à emissão de poeiras. Estes impactes surgirão no decurso da fase 
de exploração da pedreira, com as operações de desmonte e a circulação de veículos em pisos não 
pavimentados. No entanto, avaliados os impactes, não será expectável que a taxa de emissão de 
poeiras exceda os valores limite estipulados pela legislação em vigor. Este facto não excluiu a 
necessidade implementar medidas de minimização específicas, que consistem na aspersão 
continuada do caminho de terra batida que liga a exploração à EN 118 e a manutenção das barreiras 
arbóreas que o separam desta mesma via. A fim de garantir que as previsões efectuadas neste EIA se 
mantêm válidas no decurso da implementação do projecto, este factor ambiental foi incluído no Plano 
de Monitorização. 

 

Figura 10– Sobreiros (a manter) e eucaliptal (onde se realizará a exploração) 

A implementação do projecto, especialmente a fase de exploração da pedreira, terá efeitos negativos 
sobre os factores ecológicos, diferenciados em Flora e vegetação e Fauna e biótopos, decorrentes 
essencialmente da remoção do coberto vegetal. Os impactes espectáveis são globalmente negativos, 
embora de reduzida magnitude atendendo ao elevado grau de degradação que as comunidades 
vegetais (floresta de produção de eucalipto) no seu conjunto apresentam. Destaca-se que a 
implementação da recuperação paisagística irá assegurar a reversibilidade dos impactes esperados. 
Importa ainda referir que o habitat Sobreiros identificado será preservado. 

A implementação do projecto não irá gerar impactes negativos significativos sobre a Paisagem. Esta 
conclusão advém do facto da sensibilidade visual da área afecta ao projecto ser baixa e da existência 
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de barreiras visuais eficazes entre as frentes de observação mais sensíveis (a EN 118) e a área da 
pedreira, constituídas essencialmente por explorações florestais de eucalipto. Por outro lado, 
atendendo à forma como se desenvolverá a exploração, ao mesmo tempo que a recuperação, 
considera-se que ao serem cumpridas todas as medidas previstas, estes impactes serão 
progressivamente minimizados.  

No decurso da elaboração do presente EIA verificou-se que o projecto em avaliação contribui com 
impactes sociais e económicos positivos significativos. De facto, o sector da extracção de areias 
(pelo valor e os empregos que cria e por todos os efeitos indirectos induzidos sobre a economia local e 
regional que gera) é importante para um suporte sustentável do desenvolvimento local. Os impactes 
negativos esperados relacionam-se com o funcionamento da maquinaria, o tráfego de veículos 
pesados, o potencial congestionamento do tráfego e aumento do risco de acidentes na EN 118, sendo 
de destacar que, dado que se trata de uma ampliação de uma pedreira, estes impactes não serão 
significativos relativamente à situação já instalada no terreno. 

O volume de tráfego estimado tendo em conta a produção da pedreira (400 000 t/ano) corresponde ao 
tráfego de cerca de 8 veículos pesados por hora em cada sentido e à produção das unidade de asfalto 
e betão que induzem um tráfego de cerca de 5 camiões/hora em cada sentido. O acesso à pedreira 
“Herdade do Catapereiro” faz-se por um caminho regularizado que entronca na EN 118, ao km 19,5, 
que se irá manter aquando da ampliação da pedreira. 

 

Figura 11 - Ligação do acesso da pedreira à EN 118 

Os eventuais pontos de conflito no trânsito, e, consequentemente, maior perigosidade, estarão 
sobretudo limitados ao tráfego que transita na EN 118. Destaca-se que estes impactes já se fazem 
sentir actualmente, o que funciona desde já como factor de prevenção e segurança, através de 
mecanismos de habituação. 

Não foram identificados quaisquer vestígios patrimoniais na área de intervenção, nem se perspectiva 
que a implementação do projecto venha a ter qualquer impacte sobre valores do património 
arqueológico e construído. 
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No que respeita ao ordenamento do território, não existem conflitos para a implementação do 
projecto, dado que a área de ampliação da pedreira “Herdade do Catapereiro” se encontra integrada 
numa área de exploração florestal compatível com a exploração de inerte, de acordo com o estipulado 
no Plano Directos Municipal (PDM) de Benavente. A área a licenciar integra, ainda, áreas da Reserva 
Ecológica Nacional (REN). De acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
Agosto), a implementação de uma exploração dos recursos geológicos é considerada como uma acção 
compatível com REN.  

7. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Este EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo da 
evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da previsão de impactes 
nos descritores ambientais: qualidade da água, qualidade do ar e ambiente sonoro. 

Quadro 3– Plano de Monitorização. 

Factor 
Ambiental 

Parâmetros a 
avaliar 

Local de 
amostragem 

Frequência e  Período 
de amostragem 

Critérios de avaliação do 
desempenho 

Medidas a implementar em 
caso de desvio 

Q
U
A
LI
D
A
D
E
 D

O
 A

R
 

Concentração 
de poeiras no ar  

Os 2 pontos de 
amostragem 
deverão ser 
desabrigados 
(não cobertos, 
por exemplo, 
por copas de 

árvore ou outros 
obstáculos à 
deposição de 
poluentes 

atmosféricos). 

1 vez por ano, no período 
seco 

 (Mai. a Set.) 
Somatório dos períodos 
de medição ≥ 7 dias e 
colheitas de 24 h. 

Valores limite estabelecidos 
pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, 
de 16 de Abril - Condicionada 
aos resultados obtidos na 
monitorização do 1º ano. 

Se não se ultrapassar 80% do 
valor-limite diário (ou seja 

40 µg/m3) em 50% do período 
de amostragem, só será 

necessária nova campanha 
após 5 anos. 

Se os valores forem 
ultrapassados a monitorização 

será anual. 

Limite e controlo da velocidade 
de circulação no acesso; 

Reforço do procedimento de 
aspersão com água; 

R
U
ÍD

O
 

ruído 

Envolvente 
pedreira e 
zonas mais 
sensíveis ao 
ruído, face aos 
potenciais 
receptores 

Uma análise pontual 
sempre que ocorram 

alterações significativas 
do processo ou 
equipamento 

Valores limite estabelecidos 
para as zonas sensíveis e 

mistas e 
Critério de incomodidade 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 
de Janeiro. 

Técnicas – Reavaliação do 
equipamento utilizado e/ou das 

técnicas de desmonte. 
Acústicas – Implementação de 
equipamentos acústicos, tais 
como barreiras acústicas. 
Medidas Organizacionais – 

Revisão da alocação espacial e 
temporal de meios e da 

organização espacial da área 
de intervenção. 
Medidas Gerais - 

Sensibilização e informação 
dos trabalhadores. 

Q
U
A
LI
D
A
D
E
 D

A
S
 

Á
G
U
A
S
 

medição do pH, 
condutividade 
eléctrica, 

concentração de 
óleos e gorduras 
e derivados do 

petróleo. 

No local de 
descarga da 

água bombada 
da corta 

Deverão ser efectuadas 
colheitas de água anuais. 

Os sólidos serão 
monitorizados em 

contínuo 

Cumprimento dos valores 
estipulados em legislação 

específica. 
Homogeneidade dos valores 
medidos na série de dados 

considerada. 

Revisão do projecto consoante 
a tipologia de causa detectada. 
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A implementação deste plano de monitorização traduz-se na avaliação contínua da qualidade 
ambiental da área de implementação do projecto, baseada na recolha sistemática de informação 
primária e na sua interpretação permitindo, através da análise expedita de indicadores relevantes, 
estabelecer o quadro evolutivo da situação de referência e efectuar o contraste relativamente aos 
objectivos predefinidos. Desta forma será também possível estabelecer relações entre os padrões 
observados e as acções específicas do projecto, assim como encontrar as medidas de gestão 
ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que venham a ser detectados.  

Os equipamentos e métodos de amostragem a utilizar para analisar os factores ambientais a 
monitorizar serão os mais adequados e obedeceram às normas técnicas e cuidados específicos neste 
tipo de procedimentos. 

O Plano de Monitorização será implementado no decurso da exploração e da desactivação da pedreira 

Prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde serão 
apresentadas as acções desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e confrontação 
com as previsões efectuadas no EIA. 

8. CONCLUSÃO 

Em síntese, podem salientar-se os seguintes aspectos: 

1. De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou este EIA, não é previsível que o 
projecto da pedreira de areia “Herdade do Catapereiro” venha a induzir impactes ambientais 
negativos que o possam inviabilizar; 

2. Os impactes positivos mais significativos induzidos pelo projecto ocorrem ao nível da 
Sócio-economia, com expressão local e regional. 

3. A implementação das medidas de minimização preconizadas permite reduzir, de forma evidente, a 
projecção espacial e temporal dos impactes negativos, e possibilita a revitalização do espaço 
afectado pela exploração. 


