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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projecto de Ampliação da Pedreira Cabeça Veada Nº 1. Este último
foi elaborado de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro), que
determina a sujeição a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de todas as
Pedreiras localizadas em áreas sensíveis, de que é exemplo uma área protegida.
O EIA foi realizado pela TTerra – Auditoria, Projecto e Técnicas Ambientais, Lda. em
parceria com a Consmaga – Geólogos e Engenheiros Consultores, Lda., durante o período
compreendido entre os meses de Agosto de 2007 e Setembro de 2008.
O RNT é parte integrante do EIA citado e foi elaborado com o objectivo de dar a conhecer
ao público interessado os aspectos mais relevantes do Projecto em avaliação, bem como
os principais efeitos no ambiente resultantes da sua implementação.
O Projecto é proposto pela empresa Mármores Vigário, Lda., o proponente, com sede em
Ataíja de Cima, freguesia de Mendiga, concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria.
O seu licenciamento encontra-se dependente da emissão de uma Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada, a qual constitui a decisão final do
procedimento de AIA. Este procedimento é da responsabilidade da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e a atribuição da licença da
responsabilidade da Direcção Regional da Economia do Centro (DREC).
O Projecto encontra-se finalizado e pronto para execução.
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2. LOCALIZAÇÃO
A Pedreira Cabeça Veada Nº 1 localiza-se na freguesia de Mendiga, concelho de Porto de
Mós e distrito de Leiria. Situa-se nas Serras de Aire e Candeeiros, onde a extracção de
calcários para a produção de pedras ornamentais assume uma elevada importância no
panorama económico nacional.
Devido à classificação das serras como área protegida (Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros – PNSAC) e como sítio da Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0015 “Serras de Aire
e Candeeiros” – SSAC), importa dizer que a Pedreira se encontra também localizada numa
área sensível.
Do ponto de vista das Unidades Territoriais, designadas por NUT, a Pedreira insere-se na
Região Centro (NUT II) e na Sub-região Pinhal Litoral (NUT III).
A povoação mais próxima é a localidade de Cabeça Veada que dista aproximadamente 400
m da exploração. Esta, localmente, integra-se num núcleo extractivo à semelhança dos
vários que se encontram dispersos pelas serras, pelo que é limitada por outras pedreiras.
Nas Figuras seguintes apresenta-se o enquadramento e a localização da Pedreira Cabeça
Veada Nº 1.
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FIGURA 1: ENQUADRAMENTO DA ÁREA DO PROJECTO.
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FIGURA 2: LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJECTO.
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3. OBJECTIVOS E DESCRIÇÃO DO PROJECTO
A Pedreira Cabeça Veada Nº 1 centra a sua actividade na extracção a céu aberto de
calcários designados por “semi-rijos”, muito utilizados em cantarias e revestimentos
interiores.
A grande procura nacional e internacional por este calcário aliada ao conhecimento de que
existe um volume potencial de 520 111,00 m3 de material com características comerciais,
levou a que a empresa Mármores Vigário, Lda. entendesse aumentar a área actual de
exploração da Pedreira para uma área total de 44 089,00 m2 e proceder ao seu
licenciamento.
Na área total da Pedreira inclui-se a zona de escavação e a zona de defesa da exploração,
a qual consiste numa zona de protecção a estruturas limítrofes onde não é permitida a
exploração de massas minerais. No Quadro 1 apresenta-se a relação das áreas a licenciar.
QUADRO 1: RELAÇÃO DE ÁREAS A AFECTAR À PEDREIRA CABEÇA VEADA Nº 1.
DEFINIÇÃO DE ÁREAS

QUANTIFICAÇÃO

Área a licenciar
Área de escavação (A)
Zona de Defesa (B)
Área total da Pedreira a licenciar (A+B)

36 221,00 m

2

7 868,00 m

2

44 089,00 m

2

Da área total da Pedreira, 32 441 m2 encontra-se já viabilizada pelo PNSAC.
A Pedreira Cabeça nº 1 partilha a sua cava com a pedreira Cabeça Veada nº 2, da empresa
Sousa & Catarino, Lda. A Sul é confrontada por uma outra pedreira, contudo, não existe
ligação entre si.
O Projecto tem, assim, o objectivo de ampliar a área actual da Pedreira e contribuir para o
crescimento da empresa, assegurando a sua continuidade e sustentabilidade. Com a sua
implementação serão mantidos cinco postos de trabalhos.
Os equipamentos a utilizar serão os apresentados no Quadro 2.
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QUADRO 2: EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA PEDREIRA CABEÇA VEADA Nº 1.
EQUIPAMENTO

TIPOLOGIA

QUANTIDADE

HUNDAY 450 LC3

Escavadora

1

HUNDAY 360 LC3

Escavadora

1

Perfora TWINGO – TW 02

Torre

1

Marini – Poeitas Guarries GROUP

Torre

1

GA 55

Compressor

1

GA 50

Compressor

1

Zorra Pirra ZA 30T

Zorra

1

Grua Derrik – 40T

Grua

1

Mono-Fio

Mono-fio

1

Perfuradora MARINI

Perfurador

1

JETBELT SB 950C Bennetti

Serrote

1

Bomba de colchões – 50 BAR

Bomba colchões

1

O método de exploração será idêntico e, como tal, continuará a processar-se por lavra a
céu aberto, em corta (ou seja, em profundidade), por degraus direitos com 10 m de altura
por 4 m de largura, desde a cota 435,50 m até à cota 375,50 m.
A deposição do material estéril, ou seja, sem valor comercial será efectuada na escombreira
já existente. Contudo, é admitida a possibilidade de parte deste material ser encaminhado
para o fabrico de cal e de pó de pedra da região ou então vendido à saída da pedreira como
alvenaria para a execução de aterros, enrocamentos ou produção de brita.
Actualmente a escombreira ocupa uma área de 6 000 m2 e um volume de 45 000 m3. No
final do Projecto ocupará uma área de 7 000 m2 e um volume estimado de 565 111 m3, dos
quais 204 732,00 m3 serão utilizados na recuperação paisagística.
Nas figuras seguintes apresenta-se a configuração actual da Pedreira e a configuração final
da exploração com a implementação do Projecto.
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Legenda:
Limite da área a licenciar

FIGURA 3: CONFIGURAÇÃO ACTUAL DA EXPLORAÇÃO (S/ ESCALA).

Legenda:
Limite da área a licenciar

FIGURA 4: CONFIGURAÇÃO DA PEDREIRA NO FINAL DA EXPLORAÇÃO (S/ ESCALA).
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O Projecto terá um horizonte temporal de 52 anos, durante e após os quais se procederá
à recuperação paisagística da área intervencionada. Esta recuperação decorrerá em três
fases, antecedidas pelo desenvolvimento de trabalhos preparatórios já em curso com o
tratamento das áreas marginais da propriedade e que não irão ser exploradas.
No Quadro 3 apresenta-se o faseamento da recuperação, salientando-se que cada uma
destas fases terá início após a conclusão da lavra em cada zona e que o seu
desenvolvimento ocorrerá no fundo da cava e nas bancadas constituídas.
QUADRO 3: FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO
FASEAMENTO

ÁREA

Fase 1

11 760 m

2

2027-2029

15 526 m

2

2047- 2049

12 232 m

2

2060- 2062

Fase 2
Fase 3

PERÍODO DE EXECUÇÃO

A proposta de recuperação paisagística mantém a plataforma formada no fundo da cava
com uma área de 30 817 m2 e os degraus formados durante a exploração, de forma a
favorecer a infiltração e a drenagem das águas pluviais. No fundo da plataforma será
instalado um revestimento herbáceo através de sementeira. Na base dos degraus será
efectuada a plantação de espécies arbóreas/arbustivas adaptadas às condições verificadas
na região.
Na Figura 5 apresenta-se a situação final da pedreira após a recuperação paisagística.
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FIGURA 5: PEDREIRA CABEÇA VEADA Nº 1 APÓS A RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA (S/ ESCALA).

3.1.

ALTERNATIVAS AO PROJECTO

As alternativas à execução do presente Projecto de exploração são bastante limitadas, dada
a localização do material calcário e a condicionante de estar localizado numa área
protegida. Nos moldes actuais e, portanto, não ocorrendo a ampliação da área de
escavação, a exploração tornar-se-á economicamente inviável e, assim, conduzida ao seu
fecho. Nesta perspectiva, não se configuraram outras alternativas à solução actual.
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4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ÁREA DO PROJECTO
A proximidade das Serras de Aire e Candeeiros à linha costeira leva a que o clima na região
apresente influências oceânicas notórias. A humidade do ar é alta e a precipitação
concentrada durante os meses de Outubro a Abril.
Em termos geológicos e geomorfológicos a área onde se localiza a Pedreira integra-se na
região Maciço Calcário Estremenho, onde o relevo é cársico, isto é, resultante da dissolução
lenta do material calcário pela acção da chuva. O escoamento da água ocorre
fundamentalmente por infiltração, o que leva à quase inexistência de linhas de água
superficiais.
Os solos são pobres e escassos, à semelhança do que ocorre um pouco pelas duas Serras.
Apresentam várias limitações quanto ao seu uso, o qual é, por isso, essencialmente
florestal.
A flora é constituída por espécies espontâneas, naturais da região e bem adaptadas ao
clima e solos existentes. No que diz respeito aos habitats referenciados, destaca-se o
domínio dos matos baixos e matagais formados por carrascais e pelo espectro vegetal onde
dominam espécies com o alecrim, a urze, o tomilho e o rosmaninho.
No que respeita à fauna, salienta-se que a presença de aves é bastante esporádica. Dado
trata-se de uma área muito intervencionada, não estão reunidas condições para a usa
ocorrência.
Em termo de ordenamento do território, a área onde se localiza o Projecto encontra-se
abrangida pelos seguintes instrumentos de gestão territorial: Plano de Bacia Hidrográfica do
Rio Tejo (PBH Tejo), Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF
CL), Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
(POPNSAC) e Plano Director Municipal (PDM) de Porto de Mós.
Atendendo à tipologia do Projecto e à sua localização no PNSAC, entende-se que o
principal instrumento de gestão territorial a considerar é o POPNSAC, actualmente em
revisão. Segundo este plano, o Projecto localiza-se numa área classificada como “Paisagem
Protegida” e “Zona de Conservação da Natureza”.
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Dado que os solos existentes são pobres e com utilização florestal, não se encontram
incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN). Também não se verifica qualquer afectação
da área do Projecto à Reserva Ecológica Nacional (REN).
O local encontra-se, contudo, incluído na Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000
(Sítio Serras de Aire e Candeeiros) e classificada como Zona Especial de Conservação das
Serras de Aire e Candeeiros.
Relativamente ao uso do solo, a grande representatividade da ocupação arbustiva e
herbácea leva a que o meio seja fundamentalmente semi-natural e muito marcado pela
presença de rocha nua. Pontualmente surgem alguns olivais, embora distantes, e as áreas
agrícolas no quadrante Oeste, junto às povoações do Arrimal e de Casal de Vale de Ventos.
A paisagem é marcada, como já referido, por um relevo moderado e alterado devido à
presença de um núcleo extractivo formado por várias explorações, no qual se insere a
Pedreira Cabeça Veada Nº 1. A presença humana surge, portanto, com forte
representatividade quer pelo uso atribuído ao solo quer pela presença de alguns elementos
culturais a ele associados, de que são exemplo os muros de pedra utilizados para delimitar
as propriedades ou para delimitar os chousos. A partir da análise visual realizada no EIA
concluiu-se que a paisagem apresenta uma qualidade visual média a baixa, em parte
resultante precisamente das alterações efectuadas no relevo pela actividade extractiva.
Relativamente aos aspectos socio-económicos salienta-se que a Pedreira tem um forte
impacte na população local, em particular, no que respeita à criação de emprego e à
dinamização da economia local e regional. Presentemente a exploração proporciona cinco
postos de trabalho, os mesmos que serão mantidos durante o horizonte temporal previsto
para a Pedreira, caso o Projecto venha a ser implementado.
Os resíduos verificados na Pedreira respeitam fundamentalmente aos escombros, pontas
de bloco e blocos sem valor comercial resultantes da exploração que são depositados no
aterro de inertes existente na propriedade.
No que diz respeito ao Património não foram detectados quaisquer vestígios arqueológicos.
Em relação aos recursos hídricos, é de referir que o local está inserido na bacia
hidrográfica do Rio Tejo e na sub-bacia do Rio Santo, afluente da margem direita da Ribeira
de Alcobertas. A linha de água mais próxima encontra-se a aproximadamente 150 m para
Norte.
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O escoamento superficial não se encontra interrompido, embora a rede natural de drenagem
se encontre claramente afectada pelas pedreiras do núcleo extractivo de Cabeça Veada.
Através das medições à qualidade do ar efectuadas junto da povoação de Cabeça Veada,
a mais próxima da Pedreira, verificou-se que em nenhum dos dias em que se realizaram, o
valor de partículas em suspensão foi excedido. Dos valores obtidos, o mais elevado deveuse ao rumo do vento que originou a dispersão de poeiras resultantes do transporte de
material fino a partir de outras pedreiras e não da Pedreira Cabeça Veada Nº 1.
As pedreiras envolventes e a EN 362 são as principais fontes de ruído. No entanto, através
das medições efectuadas também junto da povoação de Cabeça Veada, verificou-se que o
nível do ruído local está dentro dos valores legalmente aceitáveis.
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5. EVOLUÇÃO

PREVISÍVEL

DO

ESTADO

DO

AMBIENTE

NA

AUSÊNCIA DO PROJECTO
Na ausência do Projecto não esperadas alterações na generalidade dos aspectos
ambientais identificados, uma vez que se prevê a manutenção das características actuais. A
excepção ocorre ao nível do ordenamento do território, da paisagem e da sócioeconomia.
Nos dois primeiros casos, o ambiente tenderá a evoluir positivamente para o equilíbrio
ecológico do local, pois não ocorrendo ampliação o dono da obra poderá dar início aos
trabalhos de recuperação paisagística da Pedreira.
No último caso, o ambiente tenderá a evoluir negativamente, uma vez que terminada a
exploração seria extinta uma das principais fontes de rendimento das populações locais.
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6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Neste capítulo identifica-se, de forma resumida, os principais impactes resultantes da
implementação do Projecto de Ampliação da Pedreira Cabeça Veada Nº 1, ou seja, as
principais alterações favoráveis (positivas) ou desfavoráveis (negativas) que ocorrem no
local e durante o horizonte temporal do Projecto, resultantes da sua realização. Para ambos
os casos foram sugeridas medidas de mitigação destinadas a diminuir ou a reforçar esses
impactes, que podem ser de minimização (quando os impactes são negativos) e/ou de
potenciação (quando os impactes são positivos).
As principais alterações desfavoráveis, isto é, os impactes negativos resultantes do
Projecto, estão associadas aos seguintes aspectos ambientais: geologia, geomorfologia e
geotecnia; ordenamento do território; paisagem e recursos hídricos. Já as principais
alterações

favoráveis

e,

portanto,

os

impactes

positivos

estão

associados

fundamentalmente ao panorama socio-económico.
Relativamente à geologia e geomorfologia verifica-se que o principal impacte está
relacionado com a alteração do relevo natural e com a deposição do material retirado da
Pedreira sem valor comercial na envolvente da exploração. A minimização destes impactes
será assegurada através da implementação do Plano Ambiental e Recuperação Paisagística
da

Pedreira,

que

procurará

integrar

a

exploração

da

envolvente,

do

eventual

encaminhamento do material depositado para a indústria da cal da região e da manutenção
de boas condições de drenagem.
Atendendo à informação constante no POPNSAC, sabe-se que a Pedreira está localizada
numa área classificada como “Paisagem Protegida” e “Zona de Conservação da Natureza”,
na qual não deverá ser autorizada a extracção de inertes. Neste sentido, verifica-se
presentemente uma incompatibilidade entre a localização da exploração e este plano de
ordenamento do território. Contudo, com a revisão em curso do POPNSAC é esperado
que esta incompatibilidade deixe de se verificar, uma vez que a Pedreira Cabeça Veada Nº
1 já existe no local há muitos anos, tendo recebido inclusivamente um parecer positivo
quanto à sua localização emitido pela Direcção do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros. Ainda assim, entende-se que deverá ser privilegiado um adequado
planeamento, execução e acompanhamento das obras, de forma a minimizar eventuais
situações desfavoráveis.
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Em termos paisagísticos, os principais impactes esperados durante a fase de
instalação/exploração relacionam-se com a deposição do material que é retirado da Pedreira
e que não tem valor comercial, uma vez que afectará o solo, tornando-o compacto, e a flora
e fauna existente. Durante a fase de desactivação poderá ocorrer um impacte visual
negativo resultante da execução dos trabalhos de remoção do equipamento e de
recuperação da Pedreira.
A minimização destes impactes será assegurada através da implementação do Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística, e da remoção do equipamento que deverá ser,
sempre que possível, reutilizado ou encaminhado para um destino adequado.
A ausência de vegetação tem um impacte negativo sobre os recursos hídricos, sobretudo
durante a fase de instalação/exploração. Não existindo coberto vegetal, o solo fica mais
exposto e sujeito à erosão, em particular, à erosão hídrica que desagrega e arrasta as
partículas do solo. Estas partículas ao serem arrastadas e, posteriormente, depositadas
podem vir a causar alguma turvação nas linhas de água existentes na região. Com a
recuperação da Pedreira este impacte será minimizado, dado que contempla a plantação de
vegetação que ajudará a fixar o solo.
Com o desenvolvimento dos trabalhos de extracção poderá ocorrer alguma interferência na
infiltração da água devido ao aumento das impermeabilizações causadas pelas construções
e à manutenção da compactação do solo ocasionada pela movimentação de equipamentos
e trabalhadores.
A contaminação da água por eventuais derrames acidentais de algum tipo de agente
poluente (essencialmente óleos e combustíveis), terão um impacte igualmente negativo ao
nível da qualidade da água de difícil minimização, dado que o solo existente é escasso e,
por isso, insuficiente para promover a sua biodegradação, ou seja, a sua decomposição
natural pela acção de seres vivos.
Relativamente ao panorama sócio-económico, o Projecto origina impactes positivos
relacionados com a criação de postos de trabalho directos (durante a fase de
instalação/exploração) e indirectos, estes últimos referentes a actividades económicas
direccionadas para a produção de bens e serviços. Contudo, durante a fase de desactivação
é esperada a eliminação de alguns destes postos de trabalho. Para colmatar o desemprego
deverá promover-se a integração dos trabalhadores em outras explorações do ramo.
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O transporte do material extraído na Pedreira por veículos pesados poderá provocar a
progressiva degradação do pavimento das vias utilizadas, bem como a poluição do ar
devido ao aumento no consumo de combustíveis. Estes impactes podem ser minimizados
se for respeitada a capacidade de carga dos veículos e sensibilizados os condutores para
evitarem a circulação dentro das localidades.
Nos restantes aspectos ambientais (solos, ecologia – flora e fauna, uso do solo, resíduos,
património histórico e arqueológico, qualidade do ar e ambiente sonoro/ruído), verificam-se
alguns impactes negativos, no entanto, de pouca importância.
Ao nível da flora, os principais impactes negativos esperados relacionam-se com a
deposição de material no aterro, a circulação da maquinaria e com eventuais derrames
acidentais, pois originarão a afectação da vegetação existente. No que respeita à fauna a
ampliação da Pedreira poderá agravar o efeito barreira que já se verifica e que impede a
movimentação das espécies no local.
As alterações ao uso do solo serão mínimas, pois quase toda a terra de cobertura e a
vegetação rasteira existente já foram retiradas.
Relativamente aos resíduos, é esperado um acréscimo no volume de escombros a serem
depositados no aterro de inertes e a produção, ainda que em pequena quantidade, de
resíduos equiparados a urbanos, uma vez que apenas trabalharão na exploração cinco
trabalhadores. Com a previsível utilização dos escombros na recuperação paisagística da
Pedreira entende-se que o principal impacte será minimizado.
Relativamente ao património salientam-se apenas os possíveis impactes relacionados com
terraplanagens, desmatações e escavações em locais próximos da zona alvo de
alargamento.
Aconselha-se o acompanhamento arqueológico da definição de áreas de depósito da terra
vegetal, abertura de caminhos de acesso às frentes de trabalho, desmatações, decapagens,
escavações e terraplenagens, bem como enquanto durarem todas as obras acessórias à
empreitada que impliquem o remeximento dos solos.
Ao nível da qualidade do ar entende-se que os efeitos das poeiras produzidas poeiras
resultantes do processo de extracção da pedra e da circulação dos veículos pesados de
transporte do material venham a ser sentidas na povoação mais próxima.
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Não é esperado que os níveis actuais de ruído venham a ser alterados, antes pelo
contrário. Com a aquisição de novos equipamentos será assegurado um melhor
desempenho dos trabalhos a que se destinam, minimizando emissões sonoras não
desejadas.
A nível climático não se verificarão quaisquer alterações.
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7. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL
Para que se possa avaliar a eficácia das medidas de mitigação propostas e, sempre que
necessário, propor outras quando ainda permanecem alguns impactes, há que desenvolver
um programa de monitorização.
Com base na identificação dos principais impactes ambientais, foi elaborado um programa
de monitorização com parâmetros de medição destinados a avaliar a evolução do ambiente.
Esse programa contempla os descritores paisagem, recursos hídricos subterrâneos
(hidrogeologia), qualidade da água, qualidade do ar e ambiente sonoro. Envolve a
realização

de

amostragens

e

análises

físico-químicas,

medições,

levantamentos

topográficos e, ainda, a elaboração de relatórios de actividades relativos à recuperação
paisagística.
Complementarmente à monitorização foi elaborado um plano de gestão ambiental associado
essencialmente à fase de exploração, destinado a verificar a aplicação e a eficácia das
medidas de minimização adoptadas e a estabelecer procedimentos de gestão ambiental.
Este programa, por sua vez, contempla os descritores paisagem e resíduos.
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