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1 Introdução 
 

 

Identificação do projecto, da fase em que se encontra e do proponente 

 

O presente documento constitui o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

projecto da “Concessão Mineira Alto da Serra Norte n.º 2” que se localiza nas 

freguesias de Ameal, Taveiro e Ribeira de Frades, pertencentes ao concelho de 

Coimbra, e na freguesia de Anobra, pertencente ao concelho de Condeixa-a-Nova. 

 

O projecto consiste na extracção de caulino, inserida numa Concessão com cerca de 

317 ha, onde é proposta uma área de exploração com 13,3 ha. 

 

O projecto encontra-se actualmente na fase de Projecto de Execução.  

 
O proponente do projecto é a firma Lagoasol – Extracção e Comercialização de 

Produtos Cerâmicos, S.A., pessoa colectiva n.º 503 747 947, com sede em Alto da 

Serra, freguesia de Anobra, concelho de Condeixa-a-Nova. Podem ainda ser 

utilizados os seguintes contactos: telefone nº 236 949 060, Fax nº 236 942 954.  

 

O EIA foi desenvolvido com o objectivo de responder aos requisitos do Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Este diploma legal, ao abrigo do nº 2 do Artº 1º e 

do ponto 2, alínea a) do Anexo II, obriga à apresentação de Estudo de Impacte 

Ambiental para “minas a céu aberto com uma área maior ou igual a 5 hectares ou 

com produção anual igual ou superior a 150.000 toneladas ou, que em conjunto com 

unidades similares num raio de 1 km, ultrapassem os valores referidos”. 

 

 

Identificação da entidade licenciadora ou competente para a autorização 

 

A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia. 

 

 

Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e indicação do período da 

sua elaboração 

 

O presente EIA foi elaborado pela firma RECURSO, Estudos e Projectos de Ambiente 

e Planeamento, Lda, durante os meses de Novembro de 2009 a Março de 2010, com 

coordenação técnica do Dr. João Margalha. Os trabalhos foram desenvolvidos tendo 

em conta as normas técnicas definidas no Anexo II da Portaria nº 330/2001, de 2 de 

Abril. 
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A equipa técnica que elaborou o EIA é constituída por: 

 

Técnico Função Formação 

João Margalha Coordenação do EIA,  
Ordenamento do Território 

Lic. em Planeamento Regional e 
Urbano, Mestre em Planeamento do 
Ambiente 

Cláudia Almeida Direcção do Projecto, 
Qualidade do Ambiente 

Lic. em Engª. do Ambiente 

Lúcia Cruz Paisagem e Recursos Naturais Lic. em Engª. Biofísica 

Nuno Soares Património Lic. em História, variante Arqueologia 

Raquel Azevedo Qualidade do Ambiente Lic. em Engª. do Ambiente 

 

 

Antecedentes do EIA 

 

O EIA não foi objecto de Proposta de Definição do Âmbito pelo que não existem 

antecedentes. 

 

 

Metodologia e estrutura do EIA  

 

Objectivos 

 

O presente EIA tem como objectivos específicos: 

 

• A obtenção de informação acerca dos potenciais impactes do projecto sobre o 

ambiente natural e social, focalizada em assuntos-chave; 

• Aconselhar e assistir a Lagoasol, S.A. na identificação de medidas de 

minimização e na definição de directrizes de monitorização dos potenciais 

efeitos adversos; 

• Contribuir para uma tomada de decisão sobre o licenciamento, devidamente 

informada; 

• Informar o público e as entidades interessadas. 

 

Metodologia geral 

 

O EIA tem o seguinte âmbito e metodologia geral: 

 

 

 

Objectivos e justificação do projecto 
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Neste ponto são apresentados os objectivos definidos pelo promotor e a justificação 

da necessidade de implementação do projecto. 

 

Descrição do projecto 

O projecto é caracterizado nas suas diversas fases, com base na informação 

fornecida pelo Plano de Lavra, tendo em vista determinar as principais causas de 

impacte. 

 

Caracterização da situação ambiental de referência 

Tem como objectivo a caracterização do local de implantação e da envolvente do 

ponto de vista dos factores relevantes do ambiente natural e social. 

 

Previsão dos impactes ambientais e medidas de minimização 

Apresenta a natureza das interacções entre o projecto e o meio ambiente, ou seja, 

entre as suas acções (causa primária de impacte) e os factores relevantes do meio 

ambiente (sobre os quais se produz o efeito). Evidencia as medidas consideradas 

necessárias para a minimização dos impactes significativos. 

 

Programa de monitorização 

Descreve o programa de monitorização previsto para a fase de funcionamento e 

desactivação.  

 

As metodologias específicas são, quando aplicável, desenvolvidas dentro dos 

diversos Capítulos e, dentro destes, nos seus pontos constituintes. 

 

Na elaboração dos pontos acima referidos tiveram especial relevo as tarefas que a 

seguir se apresentam. 

 

Conhecimento inicial do projecto 

Foram realizadas reuniões com os técnicos responsáveis pela elaboração do Plano de 

Lavra no sentido de conhecer toda a sua problemática, bem como de recolher todos 

os elementos disponíveis. Nesta fase, identificaram-se diversos elementos para 

avaliação de impactes, rentabilizando desde logo os recursos existentes. 

 

Após as primeiras directrizes do projecto desenvolvidas no Plano de Lavra, realizou-

se uma visita conjunta com os seus técnicos à zona de implantação do projecto, 

para permitir uma melhor e mais célere familiarização da equipa de realização do 

EIA com o projecto e as suas condicionantes.  
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Foram também estabelecidos diversos contactos com as entidades oficiais 

detentoras da informação ambiental existente, no sentido de se efectuar a recolha 

de elementos de informação de base.  

 

Acompanhamento da elaboração do projecto 

Após conhecimento do projecto foi efectuada uma avaliação sumária de potenciais 

impactes tendo sido dado conhecimento dessa avaliação à equipa do Plano de Lavra 

no sentido da correcção das situações mais sensíveis. Da mesma forma, no decurso 

dos trabalhos, a identificação de situações mais sensíveis, foram sendo transmitidas 

à equipa do Plano de Lavra. 

 

Reuniões de discussão internas 

Foram efectuadas diversas reuniões internas de cruzamento de informação e 

discussão de todos os aspectos do EIA, com particular destaque para a identificação, 

caracterização e avaliação de impactes, tirando partido da multidisciplinaridade da 

equipa. 

 

Estrutura do EIA 

 

Os capítulos seguintes estão organizados de acordo com seguinte plano geral: 

 

Objectivos e justificação do projecto: 

- Descrição dos objectivos e da necessidade do projecto; 

- Antecedentes do projecto e sua conformidade com os instrumentos de gestão 

territorial e sectorial em vigor. 

 

Descrição do projecto e das alternativas consideradas: 

- Localização do projecto; 

- Descrição do projecto; 

- Descrição das alternativas; 

- Programação temporal estimada para as fases do projecto; 

- Descrição dos materiais e matérias-primas, efluentes, resíduos e emissões 

atmosféricas, fontes de ruído e vibrações; 

- Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. 

 

Caracterização do ambiente afectado e sua evolução previsível sem projecto: 

- Clima; 

- Geologia e geomorfologia; 

- Recursos hídricos subterrâneos; 

- Recursos hídricos superficiais; 

- Qualidade da água; 

- Solo e capacidade de uso; 

- Qualidade do ar; 
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- Ambiente sonoro; 

- Resíduos industriais; 

- Recursos biológicos: flora e fauna; 

- Paisagem; 

- Sócio-economia; 

- Rede viária e tráfego; 

- Ordenamento do território; 

- Património arqueológico. 

 

Impactes ambientais e medidas de minimização: 

- Clima; 

- Geologia e geomorfologia; 

- Recursos hídricos subterrâneos; 

- Recursos hídricos superficiais; 

- Qualidade da água; 

- Solo e capacidade de uso; 

- Qualidade do ar; 

- Ambiente sonoro; 

- Resíduos industriais; 

- Recursos biológicos: flora e fauna; 

- Paisagem; 

- Sócio-economia; 

- Rede viária e tráfego; 

- Ordenamento do território; 

- Património arqueológico. 

 

Impactes cumulativos 

 

Monitorização e medidas de gestão ambiental: 

 

Lacunas de conhecimento 

 

Conclusões 
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2 Objectivos e justificação do projecto 
 

 

2.1. Descrição dos objectivos e da necessidade do projecto 

 

O objectivo do projecto é, de acordo com o proponente, efectuar a extracção de 

caulino, por forma a aproveitar a disponibilidade de um recurso escasso e de grande 

importância para os diversos sectores da indústria cerâmica. 

 
A Lagoasol S.A. é uma empresa especializada na extracção, preparação e 

fornecimento de matérias-primas destinadas à Industria Cerâmica. 

 

Na área da Concessão Mineira a firma Lagoasol é proprietária de duas pedreiras, 

cujas reservas de areia caulinífera encontram-se praticamente esgotadas. Assim, por 

forma a dar continuidade à actividade da empresa e garantir o funcionamento da 

instalação industrial de Lavagem de Areias, também localizada na área da 

Concessão, é proposto através do presente projecto uma nova área de extracção. 

 

A empresa prevê uma extracção de 957.780 m3 de areias cauliníferas. Sabendo que a 

percentagem de caulino nestas areias é de 12% com uma densidade de 2 ton/m3, 

obtêm-se anualmente cerca de 11.493 ton de caulino, considerando 20 anos de 

exploração. O caulino é de excepcional brancura e a finura das partículas torna-o 

particularmente apto para a indústria cerâmica estrutural e de acabamento. Devida 

à sua grande qualidade e escassez, tem mercado assegurado. 

 

 

2.2. Antecedentes do projecto e sua conformidade com os instrumentos de 

gestão territorial existentes e em vigor 

 

O Plano de Lavra foi elaborado em Janeiro de 2010 pela empresa Lagoasol S.A. que 

irá proceder à extracção do caulino, não existindo antecedentes do projecto. 

 

O projecto encontra-se abrangido pelo Plano Director Municipal (PDM) de Coimbra 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/94, de 22 de Abril) e pelo Plano Director 

Municipal de Condeixa-a-Nova (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/94, de 25 

de Fevereiro). 

 

Plano Director Municipal de Coimbra 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Coimbra, a Concessão Mineira 

desenvolve-se em Zonas Agrícolas, Zonas Florestais e Zonas Industriais – tipo I2. No 

que respeita especificamente à área de exploração proposta, verifica-se que se 
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encontra abrangida por Zonas Florestais. Na área classificada como Zona Industrial 

existem actualmente áreas de extracção. 

 

Segundo o Regulamento do PDM de Coimbra nas zonas florestais poderão ser 

autorizados empreendimentos industriais de indiscutível interesse económico desde 

que apresente: 

− índice de utilização máximo de 0,1; 

− garantias de condições de acesso, integração paisagística e infraestruturas; 

− 2 pisos; 

− garantias de execução de projecto de arranjos de exteriores; 

− deliberação expressa da Câmara Municipal. 

 

Plano Director Municipal de Condeixa-a-Nova 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Condeixa-a-Nova, a Concessão 

Mineira desenvolve-se em Espaços Florestais. Existe uma pedreira licenciada como 

estabelecimento industrial dentro da área da Concessão. A área de exploração 

proposta não está abrangida pelo concelho de Condeixa-a-Nova. 

 

Segundo o Regulamento do PDM de Condeixa-a-Nova nas unidades florestais poderão 

ser autorizados empreendimentos industriais nas seguintes condições: 

− índice de utilização máximo de 0,1; 

− garantias de condições de acesso, integração paisagística e infraestruturas; 

− 2 pisos; 

− garantias de execução de projecto de arranjos de exteriores; 

− deliberação do executivo municipal. 

 

Assim, desde que o projecto obtenha a deliberação dos executivos de Coimbra e 

Condeixa-a-Nova estará em conformidade com os instrumentos de gestão territorial 

existentes e em vigor. 

 

Condicionantes e restrições legais 

 

Coimbra: 

Na área da Concessão Mineira ocorrem diversas condicionantes, designadamente, 

RAN, REN, Domínio Hídrico, protecção à rede viária, gasoduto, e linhas eléctricas. 

Na área de exploração proposta ocorre REN (cabeceiras de linhas de água). De 

acordo com o Decreto Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, nestas áreas é permitida a 

exploração de recursos geológicos, embora sujeita a autorização. 
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Condeixa-a-Nova: 

Na área da Concessão Mineira ocorrem condicionantes de REN, Domínio Hídrico e 

protecção à rede viária. A área de exploração não se localiza no concelho de 

Condeixa-a-Nova. 
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3 Descrição do projecto 
 

 

3.1. Localização do projecto 

 

O projecto da Concessão Mineira “Alto da Serra Norte n.º 2” localiza-se nas 

freguesias de Ameal, Taveiro e Ribeira de Frades, pertencentes ao concelho de 

Coimbra, e na freguesia de Anobra, pertencente ao concelho de Condeixa-a-Nova, 

no distrito de Coimbra (Carta 1 no Anexo II). A área de exploração localiza-se na 

freguesia do Ameal, no concelho de Coimbra. 

 

O projecto da Concessão Mineira apresenta uma área de 317 ha, sendo a área de 

exploração de 13,3 ha e a área de extracção de 10,6 ha. 

 

A área apresenta uma topografia pouco acidentada, com linhas de água de reduzida 

dimensão e com escoamento temporário. 

 

Na área da Concessão Mineira existem diversas actividades, nomeadamente várias 

pedreiras activas propriedade da Lagoasol S.A. - a pedreira S. Pedro (número de 

ordem nacional 6510), a Noroeste, e a pedreira Vale Covadas (número de ordem 

nacional 5575), a Sul. Junto a esta última existe uma instalação de Lavagem de 

Areias. Na parte Noroeste da Concessão existe ainda uma unidade industrial do 

sector da cerâmica que apresenta uma área de exploração de argilas. A Norte desta 

última existe uma unidade industrial do sector metalúrgico. 

 

Na restante área da Concessão Mineira ocorrem áreas de floresta de produção de 

eucalipto e pinheiro bravo, que em algumas situações aparecem em povoamentos 

mistos. Este é de resto o uso dominante na área. 

 

A área da Concessão é atravessada pela EN1-7. A Este localiza-se a A1, que contorna 

a área da Concessão. É ainda de referir, já fora da área da Concessão, a presença do 

aterro e da Estação de Tratamento de RSU de Taveiro. 

 

O acesso ao local faz-se directamente pela EN1-7, a qual estabelece a ligação com o 

IC2-EN1 em Condeixa, e com a EN341, que liga Taveiro a Coimbra (Carta 1 no 

Anexo II). Esta via, por sua vez estabelece ligação com a AE1-IP1 e o IC2-EN1. 
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Figura 3.1 – Fotografia aérea da área de implantação do projecto e da sua envolvente.  

 

O projecto encontra-se abrangido pelo Plano Director Municipal (PDM) de Coimbra 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/94, de 22 de Abril) e pelo Plano Director 

Municipal de Condeixa-a-Nova (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/94, de 25 

de Fevereiro). 

 

De acordo com o PDM de Coimbra a Concessão desenvolve-se em Zonas Agrícolas, 

Zonas Florestais e Zonas Industriais – tipo I2. No que respeita especificamente à área 

de exploração proposta, verifica-se que se encontra abrangida por Zonas Florestais.  
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De acordo com o PDM de Condeixa-a-Nova, a Concessão desenvolve-se em Espaços 

Florestais. 

 

Na área da Concessão ocorrem diversas condicionantes, designadamente, RAN, REN, 

Domínio Hídrico, protecção à rede viária, gasoduto, e linhas eléctricas (Cartas 2 e 3 

do Anexo II). Na área de exploração proposta ocorre REN e área de protecção à rede 

viária. 

 

De acordo com o PDM de Coimbra e Condeixa-a-Nova, com confirmação efectuada 

em visitas ao local, não existem equipamentos nas proximidades susceptíveis de 

serem afectados pelo projecto. 

 

O local de implantação não se encontra integrado em nenhuma área sensível, de 

acordo com a definição do Artº 2º do Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro.  

 

 

3.2. Descrição do projecto 

 

Reservas minerais 

Dada a natureza do jazigo, sobre a camada das areias cauliníferas que apresenta 

uma espessura de 12 m, ocorre uma camada de argilas com uma espessura média de 

3 m e saibros e terra vegetal em camadas sensivelmente horizontais (ver perfis no 

Anexo III). 

 

No Quadro 3.1 apresenta-se a estimativa das reservas na área da Concessão e na 

área de exploração proposta. São também apresentados os quantitativos obtidos 

após o processo de lavagem das areias cauliníferas 

 

 

 

Quadro 3.1 – Estimativa das reservas na área da Concessão e na área de extracção. 

 
Área da concessão 

(3.169.101 m2) 

Área de extracção 

(106.420 m2) 

Reservas possíveis  

− Areia caulinífera (m3) 28.521.909 957.780 

− Argila (m3) 7.130.477 239.445 

− Saibro (m3) 19.014.606 638.520 

Total de reservas possíveis (m3) 54.666.992 1.835.745 

Após o processo de tratamento da areia caulinífera  

− Caulino 1 (m3) 3.422.629  114.934 

− Areia comercializável 2 (m3) 23.958.404 804.535 

− Areia grossa >1 mm (estéril) 3 (m3) 1.140.876 38.311 

Total de produtos (m3) 28.521.909 957.780 

Densidade de caulino/argilas (ton/m3) 2 

Densidade da areia (ton/m3) 2,4 



   

Lagoasol, S.A. ���� 30/03/2010 Descrição do projecto 

 

3-4 

 
Área da concessão 

(3.169.101 m2) 

Área de extracção 

(106.420 m2) 

Produtos comercializáveis   

− Caulino (ton) 6.845.258 229.868 

− Areia (ton) 57.500.169 1.930.884 

− Argila (ton) 14.260.955 478.890 

Total de produtos comercializáveis (ton) 78.606.381 2.639.642 

Nota: (1) A percentagem de caulino nas reservas é de 12%; (2) A percentagem de areia comerciável é de 
84%; (3) A percentagem de areia grossa > 1 mm é de 4%. 

 

O saibro e os estéreis resultantes da lavagem da areia caulinífera, que perfazem um 

volume de 676.831 m3, são os materiais utilizados para a recuperação da área 

explorada. 

 

3.2.1. Fase de funcionamento  

 

Neste ponto é efectuada a descrição das actividades previstas na área da Concessão 

Mineira, mais concretamente na área de exploração proposta. 

 

3.2.1.1. Descrição do processo de exploração 

 

O processo de exploração consiste no desmonte dos materiais, que ocorrerá 

preferencialmente na Primavera e no Verão, motivando que os trabalhos se façam 

em várias fases e em tempos diferentes. As fases de desenvolvimento da exploração 

são as que a seguir se apresentam. 

 

Preparação do desmonte e traçagem 

Em qualquer exploração a céu aberto a preparação do desmonte e traçagem 

consiste em colocar o material a explorar a descoberto criando frentes livres para o 

avanço. Este processo é composto pelas seguintes acções: 

a) Remoção da vegetação e das terras vegetais e sua deposição em pargas, em 

locais determinados (ver localização na Carta 5 do Anexo II). As terras vegetais 

de cobertura serão posteriormente utilizadas no processo de recuperação 

paisagística à medida que vão sendo abandonadas áreas de exploração. 

b) Descubra das camadas de argila. Consiste na retirada do saibro que cobre a 

camada de argila mais superficial e transporte do mesmo saibro para os locais 

designados (ver Carta 5 do Anexo II), tratando-se de uma operação a realizar 

durante os meses de Outono/Inverno, nos quais o equipamento pode circular 

naqueles terrenos. 

c) Abertura de canais, para facilitar o acesso e desmonte da argila e areia 

caulinífera. Após a abertura destes canais ficam assim criadas as frentes livres 

por onde se iniciará o desmonte.  
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Desmonte 

A exploração é feita por degraus direitos, de cima para baixo (ver Carta 5 do 

Anexo II). Como os materiais a explorar apresentam uma fraca coesão, será 

cumprido o estipulado no art.º 127º do Decreto–Lei n.º 162/90, de 22 de Maio. 

 

O perfil da frente do degrau tem uma inclinação menor ou igual a 45º. A altura e 

largura média destes é de 10 m, por forma a garantir a segurança dos trabalhadores 

que manobram o equipamento. Esta situação tem em vista o melhor aproveitamento 

do jazigo e a possibilidade de se poder proceder a uma melhor selectividade das 

zonas a desmontar, relativamente à qualidade e alterações que o jazigo possa 

apresentar. 

 

Na adopção da altura dos degraus, foi tido também em consideração a execução do 

Plano Ambiental e Recuperação Paisagística, por forma a minimizar os efeitos 

negativos resultantes desta actividade. 

 

Depósitos temporários de inertes 

As terras de cobertura, bem como algum material que não tenha valor comercial, 

serão utilizados na recuperação paisagística do terreno. Os depósitos serão 

constituídos na área da exploração (ver localização na Carta 5 do Anexo II). O 

volume de materiais a remover na área de exploração é de 1.835.745 m3 dos quais 

676.831 m3, ou seja, cerca de 37%, serão utilizados na recuperação paisagística da 

área. 

 

Extracção e transporte 

A exploração é a céu aberto, desenvolvendo-se na horizontal seguindo as camadas 

de argila e areia caulinífera Figura 3.2). A exploração é efectuada por uma 

retroescavadora giratória, que realizará a extracção e colocará os produtos 

extraídos em dois dumpers.  

 

As zonas de stocks serão devidamente sinalizadas com a identificação do tipo de 

produto. Serão ainda colocados de sinais de perigo de escorregamentos dos montes 

sempre que necessário, de modo a alertar as pessoas que se podem deslocar a pé 

para estes locais para os perigos a que estão sujeitas. 
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Figura 3.2 – Esquema tipo das operações de desmonte e reconstituição dos terrenos explorados. 

 

As areias cauliníferas obtidas na área de exploração são transportadas para a 

unidade de lavagem de areias localizada na parte Sul da Concessão Mineira. Os 

camiões efectuam um percurso por acessos existentes (ver Figura 3.1).  

 

Na unidade de lavagem é efectuada a lavagem, separação, classificação dos 

materiais arenosos e o tratamento dos componentes argilosos prensados (caulino) 

armazenado em telheiro criado para esse efeito.  

 

As argilas e areias obtidas na exploração são transportadas em camiões 

directamente para os locais de consumo, e estabelecem um percurso que depende 

do destino final dos materiais, estando os principais clientes localizados nos 

seguintes locais: Anadia, Avelãs de Cima (Anadia), Figueira de Lorvão (Penacova), 

Ilha (Pombal), Coimbra e Figueira da Foz. 

 

3.2.2. Medidas de boas práticas 

 

O projecto contempla um conjunto de medidas de boas práticas, nomeadamente: 

 

Medidas minimizadoras dos impactes na paisagem 

− O desenvolvimento da escavação será efectuado de acordo com o método de 

desmonte proposto no Plano de Lavra. 
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− As boas práticas de exploração a céu aberto serão complementadas com a 

manutenção de ecrãs arbóreos ao longo do perímetro da escavação e junto 

aos caminhos, privilegiando as zonas visualmente mais expostas. 

− No fim da vida útil da exploração, o impacte na paisagem será reduzido com a 

implementação de medidas que visem a revitalização biológica do espaço 

afectado de modo a restituir-lhe a primeira aptidão. Esta situação será 

possível com a correcta implementação do Plano da Recuperação Paisagística. 

− O local de deposição de estéreis situar-se-á em zonas sem interesse geológico 

e mais desprovidos de vegetação. 

− O local de colocação de estéreis deverá apresentar uma morfologia que os 

permita acondicionar em condições de estabilidade e ocultá-los dos pontos de 

observação dominantes. 

− Os estéreis serão dispostos segundo uma orientação adequada à morfologia do 

local de deposição levando-a a adquirir uma forma, tanto quanto possível, 

aplanada e de encontro aos contornos do relevo. 

 

Medidas minimizadoras dos solos  

− A decapagem dos terrenos será efectuada de forma faseada ao longo do 

tempo de exploração. 

− Os veículos de transporte deverão circular nos acessos definidos na área da 

exploração por forma a evitar os fenómenos de degradação do solo. 

− As actividades de manutenção e reparação dos veículos afectos à exploração 

serão efectuadas fora da área de exploração, por forma a evitar fenómenos 

de contaminação do solo. 

 

Medidas minimizadoras dos impactes na flora e fauna 

− Deverá ser evitada a formação de áreas isoladas intervencionadas, sem 

corredores de fuga, principalmente, para animais de locomoção lenta, como 

por exemplo, os répteis. 

− A circulação de máquinas pesadas e de outras viaturas será condicionada às 

zonas de produção e aos acessos construídos, evitando-se assim uma maior 

afectação do solo e do coberto vegetal devido à circulação desnecessária 

destes equipamentos em zonas adjacentes. 

− Os depósitos de materiais (argilas e estéreis) serão localizados nas zonas mais 

desprovidas de vegetação de forma a manter as manchas arborizadas e as 

zonas que constituam uma boa referência em espécies arbustivas e sub-

arbustivas. 

− Proceder-se-á à florestação das zonas limítrofes da área de exploração. A 

florestação passa pela implementação das medidas propostas no Plano de 

Recuperação Paisagística, o qual preconiza a recuperação paisagística faseada 

das áreas afectadas, conduzindo a uma situação final em que estarão criadas 

as condições para o retorno e fixação das espécies faunísticas. 
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Medidas minimizadoras dos impactes do ar  

− Os trajectos de transporte serão frequentemente regados, sendo a frequência 

de rega superior nas épocas secas e nos dias de ventos fortes. 

− Os camiões de expedição circularão com a carga devidamente protegida por 

uma lona. 

− Os equipamentos móveis a utilizar deverão encontrar-se em boas condições de 

operação, obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de 

gases a emitir por veículos pesados. 

 

3.2.2.1. Equipamentos e meios humanos, rendimento gerado e período de laboração  

 

Equipamentos 

O equipamento utilizado no processo de extracção e transporte é essencialmente 

constituído por: 

− 1 retro-escavadora rotativa; 

− 1 pá carregadora; 

− 2 dumpers. 

 

Afecta à exploração existem ainda uma média de 301 veículos por dia que 

transportam as areias cauliníferas para a instalação de lavagem e 82 veículos por dia 

que transportam as argilas directamente para os locais de consumo. 

Como resultado da lavagem são originados 2 veículos por dia que transportam 

caulino para as instalações da ADM em Meirinhas (Pombal) e 133 camiões por dia que 

transportam as areias para os clientes. 

 

O equipamento que realiza o desmonte e a movimentação de material extraído é do 

tipo móvel, com rodas ou com lagartas. 

 

Mão-de-obra 

Prevê-se que o número de trabalhadores na exploração seja cerca de quatro, 

nomeadamente dois condutores de dumpers, um condutor de pá-carregadora e um 

condutor de retro-escavadora. Estes trabalhadores, têm residência na zona. Afecta 

à exploração tem-se ainda um técnico geólogo. 

 

A empresa proporcionará a todos os seus trabalhadores, a formação e actualização 

adequadas e necessárias, quer a nível da técnica a aplicar nas várias operações da 

exploração, quer ao nível da higiene e segurança que deve decorrer das mesmas. 

                                                 
1 Este valor foi calculado considerando o volume total de areia caulinífera a extrair (957.780 m3) no período de 
20 anos e considerando que os transportes são efectuados maioritariamente durante 6 meses do ano, por veículos 
com uma capacidade de transporte de 12 m3. 
2 Este valor foi calculado considerando o volume total de argilas a extrair (239.445 m3) no período de 20 anos e 
considerando que os transportes são efectuados maioritariamente durante durante 6 meses do ano, por veículos com 
uma capacidade de transporte de 12 m3 
3 Este valor foi obtido pelo mesmo método mas considerando um período de expedição de 12 meses. 
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O horário normal de laboração é das 08h00 às 17h00, com uma hora para almoço 

entre as 12h00 e as 13h00, durante os dias úteis da semana, podendo em alguns 

casos haver horas extraordinárias. 

 

Rendimentos gerados 

Tendo como base a produção, no Quadro 3.2 contabilizam-se os custos anuais 

previstos da exploração. 

 

Quadro 3.2 – Custos anuais de produção associada ao projecto. 

Designação Total (€) 

Mão de obra 14.000 

Investimentos 20.000 

Encargos da exploração1 45.000 

Combustíveis 40.000 

TOTAL 119.000 

Nota: (1) manutenção, equipamentos, despesas com o ambiente, 3% do valor do produto à DGGE. 

 

A valorização da matéria-prima está dependente do sector transformador onde se 

aplica e das leis básicas de mercado. 

 

A matéria-prima explorada, tem aplicação nos sectores da cerâmica estrutural e de 

acabamento, no fabrico de pavimento, revestimento, fabricação de azulejos, 

ladrilhos, mosaicos, placas de cerâmica, papel, etc. A estimativa da valorização 

média da matéria-prima encontra-se representada no Quadro 3.3. 

 

Quadro 3.3 – Estimativa anual da valorização da matéria-prima. 

Designação Quantidade produzida (ton) Euros/ton Total (€) 

Caulino 11.493 9 103.440 

Areia comercializável 96.544 3 289.633 

Argila 23.945 9 215.501 

TOTAL 608.573 

 

Comparando os custos de produção, com a valorização da matéria-prima, verifica-se 

que a exploração, é economicamente rentável.  

 

Instalações auxiliares anexas 

A empresa possui na área de Concessão instalações sociais e de higiene adequadas 

ao número de trabalhadores existentes, nomeadamente vestiários, casas de banho e 

duches, localizados na unidade de lavagem de areias, a cerca de 500 m a Sul da área 

de exploração proposta no presente projecto.  

 

No entanto, a empresa procederá à colocação de instalações sociais de higiene 

móveis, na área de exploração, sempre que necessário. 
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A Unidade Industrial de Lavagem de Areias, localiza-se dentro da área da Concessão 

a Sul da área da exploração. Nesta instalação localizam-se também a oficina de 

reparações mecânicas, o depósito de gasóleo e o local para deposição de resíduos.  

 

3.2.3. Fase de desactivação 

 

A fase de desactivação da exploração incluirá essencialmente as operações de 

recuperação paisagística, efectuadas à medida que são libertas frentes de 

desmonte. 

 

Como resultados das acções de desactivação da exploração, serão usados os 

seguintes materiais: 

− Gasóleo; 

− Água; 

− Árvores; 

− Composto vegetal. 

 

Os equipamentos a serem usados nesta fase deverão ser dumpers e camiões para 

transporte de materiais. 

 

3.2.4. Alternativas do projecto 

 

A área do projecto corresponde a um local de ocorrência da matéria prima. Trata-se 

de um recurso natural com uma ocorrência restrita e de grande interesse económico 

que conduz a que as alternativas do projecto em relação à sua localização sejam 

muito restritas. 

 

A exploração é em termos técnicos bastante simples, pelo que não se apresentam 

alternativas aos métodos propostos. 

 

3.2.5. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 

 

A implementação das medidas de recuperação paisagística propostas irá 

proporcionar o restabelecimento do equilíbrio biológico das áreas afectas à 

exploração, através da reposição de solos e das plantações programadas e do 

melhoramento das condições de circulação das águas superficiais. 

O proponente, simultaneamente com o avanço da sua frente de trabalho, inicia a 

recuperação faseada, da frente abandonada. 

 

Assim a revegetação será baseada em quatro objectivos:  

− proporcionar uma boa drenagem; 

− impedir a erosão; 
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− aumentar os nutrientes; 

− integrar a morfologia. 

 

A filosofia base de recuperação será a de criação de bancadas, de forma a 

estabilizar os taludes e diminuir a profundidade das áreas de corta, já que 

preencher a totalidade da área explorada e repor a topografia inicial, para o qual 

seriam necessários 1.835.745 m3 de materiais, seria impraticável técnica e 

economicamente. 

 

Os materiais que resultam da extracção e da operação de lavagem correspondem a 

638.520 m3 de saibros e 38.311 m3 de areia grossa, perfazendo 676.831 m3, que 

serão usados para a recuperação da área explorada. É assim garantida a inexistência 

de desníveis muito acentuados e a criação de taludes com pendentes adequadas a 

uma boa aplicação do coberto vegetal indicado. 

 

Segue-se a descrição das medidas de recuperação ambiental e paisagística a 

implementar. 

 

• Deposição dos estéreis 

Os estéreis são depositados na área de exploração, de acordo com os critérios 

económicos e ambientais, compatibilizando o custo de transporte e de 

armazenagem dos estéreis, com a minoração das alterações sobre o meio ambiente. 

 

• Acondicionamento dos estéreis na escavação 

Os estéreis são transportados e acondicionados, durante a exploração, na área de 

escavação. São escolhidos locais encostados a taludes e zonas de escavação que 

apresentem maiores reentrâncias.  

 

• Descompactação e regularização dos solos 

Toda a área intervencionada será sujeita a uma mobilização geral por ripagem. 

Posteriormente, é utilizada uma acção combinada de gradagem e rolagem para 

quebrar os torrões, suprimindo o excesso de macroporosidade, resultante da 

escarificação, para regularizar a camada de solo. 

 

• Implantação da piquetagem no terreno 

Nesta fase serão implantados ao longo de todo o terreno da área de exploração, 

estacas de madeira com uma altura de 20 cm de altura acima do solo, numa malha 

quadricular com 6 m de lado, que constituem os locais de plantação. 

 

Posteriormente nos locais de plantação, previamente assinalados pelas estacas, 

serão abertas covas com dimensões mínimas de 80 cm de diâmetro por 60 cm de 

profundidade. 
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• Utilização das terras e do composto vegetal 

As zonas da escavação que se apresentarem mais côncavas serão também 

preenchidas com a mistura de terras, com os compostos vegetais procurando ocupar 

a maior superfície possível com as terras disponíveis. 

 

Depois de depositada nos locais indicados, a mistura de terras com os compostos 

vegetais será ligeiramente compactada por acção manual, sendo-lhe adicionado um 

adubo completo granulado com fórmula apropriada às espécies vegetais a plantar e 

às características químicas e mineralógicas do solo. 

 

Estas operações serão essencialmente realizadas manualmente com o apoio de pás - 

carregadoras para efectuar o transporte dos materiais até aos locais de plantação. 

 

• Plantações 

As árvores são plantadas nas covas, operação que será seguida de uma rega pontual 

em cada exemplar plantado. As árvores são exemplares novos transplantados de 

viveiro, bem conformados, com raízes bem desenvolvidas e com alturas que não 

ultrapassem 30 cm. 

 

A espécie arbórea que vai ser plantada é o pinheiro bravo (Pinus pinaster).  

 

• Instalação da rede de drenagem 

A rede de drenagem será definida com base na topografia de toda a zona 

intervencionada e tendo em conta os caudais previstos. 

 

• Medidas de controlo e segurança 

Proceder-se-á periodicamente à limpeza do acesso principal e caminhos 

secundários, mantendo-os sempre transitáveis. Será implementada a sinalização que 

indique tratar-se de uma zona em recuperação, advertindo para as zonas perigosas. 

 

Será instalado um sistema de rega, manual ou automático, que irá abranger toda a 

área em recuperação e será estabelecido um programa de monitorização das 

condições de drenagem, de estabilidade dos terrenos e do estado do 

desenvolvimento das espécies e serão implementadas as acções correctoras que se 

revelarem necessárias. 
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3.3. Programação temporal do projecto 

 

Prevê-se que a duração da fase de funcionamento, que corresponde à exploração, 

seja de 20 anos. 

 

No Quadro 3.4 apresenta-se o cronograma do Plano de Lavra e do Plano Ambiental 

de Recuperação Paisagística (PARP), sendo o período de funcionamento discriminado 

por ano. 

 

Quadro 3.4 - Cronograma do Plano de Lavra em articulação com o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística.  

  ANOS 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

SINALIZAÇÃO                                         

PREPARAÇÃO DE  

ACESSOS 
                                        

DESMATAGEM E  

DESCUBRA 
                                        

CONSTRUÇÃO DA  

REDE DE DRENAGEM 
                                        P

LA
N
O
 D
E 
LA

V
R
A
 

EXPLORAÇÃO                                          

ESPALHAMENTO DE TERRAS 

VEGETAIS E/OU ESTÉREIS 
                                        

PLANTAÇÕES E 

SEMENTEIRAS 
                                        

P
A
R
P
 

MONITORIZAÇÃO                                         

 

O PARP é implementado à medida que são libertas frentes de desmonte. A 

recuperação será realizada à medida que existam vertentes onde a exploração já 

tenha sido concluída. A fase final da recuperação paisagística terá a duração de 

6 meses após a cessação de todas as operações de extracção. 
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3.4. Principais acções ou actividades de funcionamento e desactivação 

 

Durante a fase de funcionamento as principais acções são: 

• Preparação do desmonte e traçagem 

• Construção da rede de drenagem 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Extracção e transporte 

 

Durante a fase de desactivação, a principal actividade será: 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

 

3.5. Materiais e energia utilizados e produzidos 

 

O principal material produzido será o caulino. Como sub-produtos tem-se a argila e a 

areia. 

 

No equipamento móvel de extracção é usado o gasóleo. 

 

3.6. Listas dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previstos 

 

3.6.1. Efluentes líquidos 

 

A fase de funcionamento não originará qualquer tipo de efluentes líquidos 

industriais.  

 

Será produzido efluente doméstico associado ao funcionamento do WC químico 

amovível a instalar na área da exploração, sendo a sua manutenção e transporte de 

efluentes efectuados por uma empresa devidamente autorizada. 

 

As águas pluviais têm tendência a acumular-se na depressão criada pela escavação 

(Figura 3.2 e Carta 6). Esta água é normalmente drenada por linhas de água naturais 

ou usada nos processos de rega dos caminhos durante os períodos secos. 

 

A retirada da camada de argilas aumenta a infiltração da água superficial que vai 

recarregar os aquíferos mais profundos pelo que à medida que for aumentando a 

profundidade da exploração vai diminuindo a concentração de água em pequenos 

lagos dentro da área explorada. 
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3.6.2. Resíduos industriais 

 

Decorrente das fases de funcionamento e desactivação são produzidos resíduos que 

resultam das operações de manutenção das máquinas e veículos. De acordo com a 

Portaria nº 209/2004, de 3 de Março, os resíduos são: 

− Metais ferrosos (LER 16 01 17); 

− Pneus (LER 16 01 03); 

− Óleos de motores, transmissão e lubrificantes (LER 13 02 05); 

− Filtros de óleo (LER 16 01 07). 

 

As operações de manutenção serão efectuadas nas instalações da empresa na 

unidade de lavagem, a partir das quais estes resíduos serão enviados a destino 

adequado. 

 

Decorrente da actividade de corte de vegetação e desmatagem são produzidos os 

seguintes resíduos: 

− Resíduos compostáveis de desflorestação e desmatação de terrenos 

(LER 20 02 01). 

 

Estes resíduos são armazenados em pargas nas áreas de exploração e utilizados nas 

actividades de recuperação paisagística. 

 

3.6.3. Poluentes atmosféricos 

 

As emissões de poluentes resultam da circulação de veículos e equipamentos 

envolvidos nas actividades de desmonte e transporte de argilas e areias (camiões, pá 

carregadora, escavadora, dumpers). A circulação de veículos e equipamentos é 

responsável pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego 

rodoviário pesado, nomeadamente monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto 

(NOx), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão. No 

entanto as emissões devidas a gases de combustão dos motores são pouco 

expressivas no presente projecto dado que os equipamentos a usar são em pequeno 

número. 

 

Na fase de funcionamento e desactivação o principal poluente atmosférico são as 

partículas em suspensão. Quanto à origem das emissões, as poeiras produzidas 

resultam de emissões fugitivas. As emissões fugitivas envolvem geralmente a 

ressuspensão de partículas, pelo efeito do vento e/ou circulação de máquinas 

 

A magnitude das emissões depende de vários factores, nomeadamente: 

− Granulometria do material a processar; 

− Humidade à superfície do material a processar; 

− Quantidade de material processado; 
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− Tipo de equipamento utilizado; 

− Práticas de operação; 

− Factores climáticos e topográficos. 

 

Os factores climáticos (vento, temperatura e humidade) afectam a emissão não 

controlada de partículas sendo esperado que as maiores emissões estejam 

associadas aos períodos secos do ano, quando se verificam as maiores taxas de 

evaporação. 

 

3.6.4. Ruído 

 

Nas fases de funcionamento e desactivação as principais fontes de ruído estão 

associadas ao funcionamento dos meios mecânicos associados às actividades e ao 

tráfego de veículos pesados com origem ou destino na área de exploração. A 

extracção será efectuada sem recurso a qualquer explosivo. 

 

 

3.7. Relação do projecto proposto com outros projectos 

 

Na área da Concessão estão previstos outros projectos de desenvolvimento, 

nomeadamente a Variante às EN341 e EN347 entre Alfarelos e Taveiro e a Central 

Térmica de Ciclo Combinado de Taveiro.  

 

A variante apresenta uma sobreposição do traçado proposto com a área da 

Concessão. O local proposto para a implantação da Central Térmica coincide 

parcialmente com uma pedreira designada S. Pedro (ver Figura 3.3). 

 

A análise destes projectos e a sua interferência com o projecto da Concessão 

Mineira será realizada no Capítulo 6 – Impactes Cumulativos. 
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Figura 3.3 – Localização dos projectos propostos na área da Concessão. 
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4 Caracterização da situação de 
referência 

 

 

4.1. Clima 

 

4.1.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização climática da zona de influência do projecto, foram considerados 

os seguintes aspectos: 

− Localização da estação meteorológica mais próxima. 

− Estudo da variação mensal e anual da temperatura, precipitação e humidade 

relativa, velocidade e direcção do vento e de outras características climáticas 

pertinentes. 

− Estudo do balanço hídrico. 

 

A caracterização climática da área de estudo tem relevância pois existem certas 

alterações que podem ser produzidas pela destruição da vegetação e pela alteração 

da morfologia do terreno, tendo como consequência a alteração de alguns 

elementos climáticos, nomeadamente através da possibilidade de criar “corredores” 

ou “barreiras” que impedem ou passam a permitir a passagem do vento e que 

influenciam os fenómenos e dispersão das poeiras. 

 

4.1.2. Metodologia 

 

Para a análise do clima da região foram utilizados os valores das normais 

climatológicas da estação mais próximas da área do projecto. Para completar a 

informação foi ainda consultado o Atlas do Ambiente Digital 

(http://elara.iambiente.pt/atlas). 

 

Para facilitar a análise do clima da região, sempre que foi considerado relevante, foi 

efectuado o tratamento gráfico dos dados. 

 

4.1.3. Caracterização de base 

 

A caracterização climatológica da área de estudo teve por base os valores das 

normais climatológicas da estação de Coimbra-Bencanta situada a cerca de 5,2 km a 

Nordeste da área do projecto (Quadro 4.1).  
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Quadro 4.1 - Identificação da estação meteorológica considerada. 

 Coimbra-Bencanta 

Latitude 172922 

Longitude 361119 

Altitude (m) 27 

Período de observação 1951 a 1980 

 

Temperatura do ar 

A temperatura média anual registada na estação climatológica em estudo, foi de 

15,1ºC, com a temperatura média mensal máxima a atingir 20,9ºC, em Julho. A 

temperatura média mensal mínima foi de 9,7ºC, em Janeiro. A amplitude da 

variação anual da temperatura do ar apresentou o valor de 11ºC. 

 

A evolução anual dos valores médios mensais da temperatura pode ser observada na 

Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Valores médios mensais da temperatura do ar na estação climatológica de Coimbra-

Bencanta. 

 

Precipitação 

A precipitação média anual observada na estação de Coimbra-Bencanta foi de 

1.022,1 mm e distribui-se de uma forma irregular ao longo do ano, sendo que 

Novembro constitui o mês mais pluvioso com 137,7 mm. A estação seca é marcada 

por valores de precipitação muito baixos, com destaque para Julho, com valores de 

11,4 mm. 

 

A Figura 4.2 representa a variação dos valores médios mensais da precipitação no 

período considerado, para a estação em análise. 
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Figura 4.2 - Valores médios mensais da precipitação na estação de Coimbra-Bencanta. 

 

Humidade relativa 

O padrão anual registado na estação de Coimbra-Bencanta foi praticamente 

invariável, tendo-se registado um valor médio anual de 80% e verifica-se que os 

valores mais elevados ocorrem nos meses de Dezembro e Janeiro. 

 

A evolução anual dos valores médios mensais da humidade relativa pode ser 

observada na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Valores médios mensais da humidade relativa na estação climatológica de Coimbra-

Bencanta. 

 

Balanço hídrico 

O balanço hidrológico para a estação de Coimbra-Bencanta foi efectuado segundo o 

método de Thornthwaite – Mather, tendo-se usado como capacidade de água 

utilizável no solo o valor uniforme de 100 milímetros. Os dados de base utilizados no 

balanço climatológico de água no solo são os valores médios mensais da temperatura 

do ar e da quantidade de precipitação, nos períodos de 1951 a 1980 (período de 30 

anos). Para o cálculo da evapotranspiração potencial (método de Thornthwaite) 

definiu-se o índice de calor mensal, o índice de calor anual, a evapotranspiração 

potencial diária e o número máximo de horas de sol segundo a latitude a que se 

encontra a referida estação. O Quadro 4.2 resume o cálculo e o resultado do 

balanço hidrológico obtido. 
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Quadro 4.2 - Balanço hídrico ao nível do solo para uma capacidade de campo de 100 mm. 

 T EP R R-EP PA AS ER D S ESC 

JAN 9,7 23,3 133,8 110,5 - 100 23,3 0 110,5 89 

FEV 10,5 29,2 133,2 104,0 - 100 29,2 0 104,0 97 

MAR 11,8 38,6 94,5 55,9 - 100 38,6 0 55,9 36 

ABR 13,6 52,9 88,9 36,0 - 100 52,9 0 36,0 56 

MAI 15,9 72,7 76,0 3,3 - 100 72,7 0 3,3 30 

JUN 19,0 98,5 49,4 -49,1 -49,1 61,2 88,2 10,3 0 14 

JUL 20,9 111,6 11,4 -100,2 -149,2 22,5 50,1 61,4 0 8 

AGO 20,4 100,6 13,2 -87,4 -236,7 9,4 26,3 74,3 0 3 

SET 19,9 87,7 51,1 -36,6 -273,3 6,5 54,0 38,8 0 2 

OUT 16,4 58,9 97,2 38,3 - 44,6 58,9 0 0 1 

NOV 12,9 36,9 137,7 100,8 - 100 36,9 0 45,6 23 

DEZ 10,1 24,1 135,7 111,6  - 100 24,1 0 111,6 68 

ANO 15,1 735,0 1.022,1     555,2 179,8 466,9 467 
T - temperatura; EP - evapotranspiração potencial; R - precipitação; PA - perda potencial de água; AS - 
água do solo; ER - evapotranspiração real; D - défice de água; S - superávit ou excesso de água; ESC – 
escoamento. 

 

A evapotranspiração potencial anual média (Thornthwaite) é 735 mm. Entre o mês 

de Junho até final de Setembro a evapotranspiração real é superior à precipitação o 

mesmo sucedendo com a evapotranspiração potencial com destaque para o mês de 

Julho, com valores de 111,6 mm. Janeiro é o mês de menor evapotranspiração 

potencial, 23,3 mm. A evapotranspiração real anual média é cerca de 533 mm 

condicionada pelas disponibilidades hídricas dos meses de Junho a Setembro. 

 

O défice hídrico anual médio é cerca de 180 mm. Os meses em que se verifica défice 

são os meses mais quentes, de Junho a Setembro, com valores mais elevados em 

Julho e Agosto. O excesso hídrico anual médio é da ordem dos 467 mm, verificando-

se os maiores valores em Janeiro e Dezembro. De modo a facilitar a análise global 

dos valores obtidos no balanço hidrológico apresenta-se na Figura 4.4 os parâmetros 

mais significativos. 
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Figura 4.4 – Representação gráfica dos resultados obtidos para o Balanço Hídrico 
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Segundo Thornthwaite, o clima de um local pode ser descrito por um conjunto de 

quatro parâmetros  que se referem, respectivamente, ao índice hídrico (Ih), à 

evapotranspiração potencial no ano (EP), ao índice de aridez (Ia) ou ao índice de 

humidade (Iu) e à eficácia térmica no Verão (C). Para a área em estudo o clima pode 

ser classificado como  húmido, mesotérmico, com défice de água moderado no 

Verão e com eficácia térmica no Verão nula ou pequena. O Quadro 4.3 apresenta os 

parâmetros e os índices calculados necessários para a classificação climática. 

 

Quadro 4.3 - Classificação climática segundo o método de Thornthwaite. 

Parâmetros Índices Símbolo Designação 

Ih 39,1% B2 Húmido 

EP 735 mm B`2 2º Mesotérmico 

Ia 24,5% s Défice de água moderado no Verão  

C 42,3% a` Nula ou baixa eficácia térmica no Verão 

 

Vento 

O regime de ventos na estação de Coimbra-Bencanta, caracteriza-se em termos 

médios anuais (Figura 4.5) pela predominância de ventos de Noroeste (com uma 

frequência de 33,7% e uma velocidade média de 6,7 km/h), seguindo-se os 

quadrantes de Sudeste (com uma frequência de 20,2% e uma velocidade média de 

6,3 km/h) e Sudoeste (com uma frequência de 14,6% e uma velocidade média de 

6,1 km/h). Os períodos de calmaria atingem os 8%, sendo praticamente nula a 

presença de ventos intensos. 
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Figura 4.5 – Rosa dos ventos da estação de Coimbra-Bencanta. 

 

Em relação à distribuição dos ventos ao longo do ano, verifica-se que durante os 

meses de Inverno o vento sopra predominantemente de Sudeste, enquanto que nos 

meses de Verão o vento predominante é de Noroeste. 
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4.2. Geomorfologia e Geologia 

 

4.2.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização geomorfológica e geológica da área de influência do projecto, 

foram considerados os seguintes aspectos: 

− Enquadramento estrutural regional e local. 

− Geomorfologia e processos actuais com influência na evolução do relevo. 

− Características geológicas, litoestratigrafia e tipo de rocha-mãe. 

− Tectónica e sismicidade. 

− Ocorrência de recursos geológicos e monumentos geológicos. 

 

O objectivo ambiental é evitar a afectação dos elementos geomorfológicos e dos 

recursos geológicos na área do projecto e na sua envolvente. 

 

4.2.2. Metodologia 

 

A análise geomorfológica e geológica foi realizada com base na consulta da 

bibliografia disponível e da análise de elementos cartográficos, os quais incluíram: 

− Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, folha 19-C (Figueira da Foz) e 

folha 19-D (Coimbra-Lousã), e respectivas Notícias Explicativas (SGP, 1981 e 

INETI, 2007). 

− Plano de Lavra do projecto em análise (Lagoasol, 2010). 

− Plano da Bacia Hidrográfica do rio Mondego (CCDR-Centro, 2001). 

− EIA’s realizados para a proximidade da área de implantação do projecto. 

− Cartas Militares nº 240 e 241, à escala 1:25.000, do IGeoE (2002). 

 

Realizou-se ainda reconhecimento de campo, de modo a completar os dados de base 

e validar as suas interpretações.  

 

Relativamente à Neotectónica e Sismicidade, foram consultadas a Carta 

Neotectónica de Portugal Continental, à escala 1:1.000.000, de Cabral e Ribeiro 

(1988), a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas, do Instituto de Meteorologia 

(1997), e o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio). 

 

4.2.3. Caracterização de base 

 

A área de estudo considerada para a geomorfologia e geologia foi a área de 

implantação do projecto bem como a sua envolvente mais próxima, representada na 

Carta 7 do Anexo II. Foi realizada ainda uma caracterização de âmbito regional de 

modo a enquadrar no território a área do projecto.  
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Enquadramento regional 

A área de implantação do projecto situa-se nos terrenos da Orla Mesocenozóica 

Ocidental constituídos por materiais sedimentares, detríticos e carbonatados, com 

diferentes graus de consolidação. 

 

A proximidade do confronto entre as unidades do Maciço Hespérico e as unidades da 

Orla Ocidental, localizado a Este, determina, do ponto de vista estrutural, um 

regime de fracturação e organização lítica marcante à escala regional e com 

incidência na área do projecto. Assim, a Ocidente da representação superficial das 

unidades triásicas e jurássicas fortemente tectonizadas aparecem representadas as 

unidades cretácicas e do Cenozóico que enquadram esta área. 

 

A tectónica regional é marcada por alinhamentos meridianos, nomeadamente pelos 

segmentos da falha com direcções aproximadas NNW-SSE e N-S, que marca o 

confronto com as unidades metamórficas. Para ocidente deste acidente observa-se 

um corredor estrutural que apresenta rejogos sucessivos dos volumes líticos a partir 

de intensa fracturação organizada em vários alinhamentos principais (N-S, SW-NE, 

NE-SW e NNW-SSE) e que estabelecem unidades sedimentares com uma estrutura 

pendendo genericamente para ocidente. 

 

Geomorfologia 

A área de estudo insere-se na unidade morfoestrutural da Orla Mesocenozóica 

Ocidental que, conjuntamente com o seu prolongamento para “offshore”, 

corresponde a uma bacia sedimentar que se começou a diferenciar no Triásico: a 

Bacia Lusitaniana. Esta bacia constitui uma depressão alongada com orientação NNE-

SSW, onde os sedimentos acumulados na zona do eixo atingem cerca de 5 km de 

espessura. Encontra-se individualizada do Maciço Hespérico, a Este, pela falha 

Porto-Coimbra-Tomar (CCDR-C, 2001). 

 

A Orla Ocidental é um domínio com grande espessura de sedimentos, com 

geomorfologia suave, com colinas calcárias e vales amplos, pouco profundos e com 

aluvionamento significativo. É também um domínio de grande variabilidade 

litológica, textural e estrutural. Dominam os carbonatos, os arenitos e os argilitos e, 

na cobertura quaternária ou plio-quaternária, materiais arenosos desagregados que 

propiciam fácil infiltração da água das chuvas. 

 

A área do projecto insere-se na bacia hidrográfica do rio Mondego, a jusante de 

Coimbra, na sua margem esquerda, correspondente a uma planície aluvionar. As 

cotas variam entre 40 e 128 m, sendo o relevo ligeiramente acidentado. 
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Geologia 

A área da Concessão Mineira abrange duas cartas geológicas (Carta 8 do Anexo II), a 

Carta 19-C (Figueira da Foz) e a 19-D (Coimbra-Lousã), com datas de publicação 

distintas (1981 e 2007), pelo que apresentam diferentes designações para as 

formações presentes. Optou-se pela designação e descrição das formações da carta 

19-D (INETI, 2007), devido à sua publicação mais recente. 

 

As formações geológicas presentes na área de implantação do projecto estão 

listadas no Quadro 4.4, estando também representada a equivalência de designação 

entre as duas cartas abrangidas pelo projecto. 

 

Quadro 4.4 - Formações geológicas presentes na área de estudo. 

 Carta 19-C (SGP, 1981) Carta 19-D (INETI, 2007) 

Moderno Aluviões (a) - 

Quaternário - Conglomerados de Salabardos (QSA) 

Terciário - Plistocénico Areias, grés e argilas (P) Formação de Bom Sucesso (EBS) 

Cretácico Arenitos e argilas de Taveiro (C5) Formação de Taveiro – arenitos e pelitos (CTa) 

 

Nos parágrafos seguintes são caracterizadas estas formações, com base na Notícia 

Explicativa da Carta Geológica 19-D (INETI, 2007), complementadas pela Notícia da 

Carta Geológica 19-C (SGP, 1981). 

 

Moderno  

a - Aluviões 

Os aluviões são bastante desenvolvidos ao longo do rio Mondego e também ao longo 

do vale dos principais afluentes. Dentro da área do projecto, os aluviões ocorrem no 

vale da ribeira de Vila Pouca, junto ao limite Noroeste da Concessão. 

 

Quaternário 

QSA – Conglomerados de Salabardos 

Depósitos carbonatados que correspondem aos Tufos de Condeixa, desenvolvidos em 

encharcamentos definidos a Ocidente do alinhamento estrutural meridiano, cujo 

rumo seguia próximo do que é hoje o da EN1, entre Cernache e Arrifana. De um 

modo geral, a unidade corresponde a um corpo litostratigráfico tufoso, carbonatado, 

onde dominam fácies de acumulação. As espessuras variam entre os 10 e os 20 m. 

 

Terciário 

EBS – Formação de Bom Sucesso (= Areias, grés e argilas, P) 

Unidade desconforme sobre a formação subjacente, tem espessura máxima na 

ordem dos 80±10 m. Essencialmente arcosarenítica muito grosseira, imatura, 

esbranquiçada a esverdeada, localmente acastanhada e/ou avermelhada e em 

corpos métricos com espessura interna oblíqua de ângulo elevado, ou em ventre.  
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Frequentes corpos de conglomerados heterométricos, submaturos a imaturos, com 

tendência oligomítica em quartzo e quartzito (raros a muito raros calhaus de xisto) e 

maciços ou com estruturas obliquas em ventre. Mais raros corpos de areias finas a 

muito finas, submaturas a imaturas e pelitos mais ou menos arenosos, cinzentos ou 

esverdeados e normalmente bioturbados. As litofácies articulam-se em sequências 

elementares positivas (raramente negativas).  

 

Cretácico 

CTa – Formação de Taveiro – arenitos e pelitos (= Areias e argilas de Taveiro, C
5) 

A Formação de Taveiro é uma unidade composta por uma sucessão de estratos 

métricos de pelitos4 vermelhos, acastanhados ou rosados, laminados e biotubados, 

com espessura máxima a rondar os 170±10 m. Interstratificam com outros 

essencialmente arcosarenitos, grosseiros, com seixos e calhaus dispersos, 

submaturos a imaturos, esbranquiçados a rosados e com estruturas entrecruzadas. 

Na base estes níveis tendem a ser grosseiros a muito grosseiros, por vezes 

conglomeráticos. 

 

A Formação de Taveiro materializa uma sedimentação em extensa planície aluvial 

drenada por canais sinuosos e separados por áreas alagadiças próprias à decantação 

de materiais argilosos. 

 

A Formação de Taveiro é a formação predominante na área da Concessão Mineira. 

 

Caracterização do depósito material 

De acordo com o Plano de Lavra (Lagoasol, 2010), as areias cauliniticas fazem parte 

da Formação Argilo-Gresosa e Conglomerática da Senhora do Bom Sucesso. Esta 

unidade litoestratigráfica integra um conjunto detrítico grosseiro, sendo constituída 

por depósitos arenosos, cascalhentos com tons amarelados acastanhados.  

 

Subjacente à Formação Argilo-Gresosa e Conglomerática da Senhora do Bom Sucesso 

ocorre um conjunto silto-arenoso vermelho, que constituem uma formação 

litoestratigráfica designado por Areias e Argilas de Taveiro, de idade senoniana.  

 

Na área de prospecção, verifica-se a existência à superfície de uma fina camada de 

solo, nunca ultrapassando um metro, em geral arenoso e de cor acastanhada, 

amarelada ou avermelhada, coberto de uma fina camada de terra vegetal. Esta 

camada de solo assenta directamente sobre camadas argilosas, siltosas ou arenosas. 

Tal facto deve-se à alternância existente entre estes tipos de litofácies, aos 

desníveis topográficos existentes no local e à atitude sub-horizontal das camadas. 

 

                                                 
4 Pelito - Rocha sedimentar detrítica constituída por minerais da granularidade das argilas e siltes. Tem origem na litificação de 

lamas. No entanto, pode resultar também de um sedimento calcário com minerais de argila e alguns fragmentos de quartzo. Um 

argilito sem qualquer estratificação, é um pelito. 



 

Lagoasol ���� 30/03/2010 Caracterização da situação de referência 

 

4-10 

Por vezes, verifica-se a existência de carbonatos na base destes níveis, os quais se 

encontram associados à ocorrência de flutuações no tecto da toalha freática. Com 

efeito estes sedimentos, sendo provenientes da decantação em ambiente lacustre 

de profundidade de reduzida e propício à concentração de bicarbonatos, seriam 

precipitados por evaporação ou aumento da temperatura, durante os períodos mais 

quentes e secos. 

 

Os minerais argilosos predominantes no local são as esmectites e as ilites, ocorrendo 

ainda a caulinite em muito menor percentagem e outros minerais argilosos na forma 

vestigial. Todos estes minerais de argila parecem ter tido como origem principal, 

outros minerais herdados de depósitos mais antigos, sendo que, no caso das ilites, 

estas parecem ter derivado do fraccionamento das micas, por altura dos processos 

de erosão e transporte.  

 

O jazigo caracteriza-se por leitos detríticos sub-horizontais compostos por areias, 

por vezes com calhaus rolados, na zona de extracção a cota máxima atinge os 

120 m: 

- Abaixo da cota 93,5 m ocorrem areias argilosas (cauliníferas) de possança da 

ordem dos 12 m. 

- Acima da cota 93,5 m ocorrem argilas de possança da ordem dos 3 m.  

- Finalmente recobrindo esta formação, observa-se uma camada de espessura 

variável de saibros grosseiros argilosos-arenosos. 

 

A Fotografia 4.1 apresenta um corte numa área já explorada dentro da área de 

Concessão, próximo da unidade de lavagem. 

 

 
Fotografia 4.1 – Talude na área de extracção, dentro do concessão Mineira. 
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Tectónica 

O estilo tectónico na Bacia Lusitaniana é caracterizado pela presença de famílias de 

acidentes de direcções variadas que correspondem, em parte, ao rejogo de fracturas 

tardi-hercínicas. Ao longo destes acidentes, a cobertura é deformada por dobras, 

falhas e dobras-falhas que delimitam blocos, no interior dos quais a cobertura tem 

um estilo subtabular, com deformações de grande raio de curvatura (Ribeiro et al., 

1979 in CCDR-C, 2001).  

 

Na Figura 4.6 encontram-se representadas as principais linhas de fracturação, com 

base na Carta Neotectónica. 

 

 

Figura 4.6 – Extracto da Carta Neotectónica (Cabral e Ribeiro, 1988). 

 

Sismicidade 

Em relação à Carta de Isossistas5 de Intensidade Máxima do Instituto de Meteorologia 

(1997), a região do projecto insere-se numa zona de intensidade VII da escala de 

Mercalli (numa escala de I a XII, em risco crescente), designada de Muito Forte. 

Nesta situação é difícil permanecer de pé, os objectos pendurados tremem, as 

mobílias partem, as chaminés fracas partem ao nível do terço superior. Há queda de 

reboco, tijolos soltos, pedras, telhas, parapeitos soltos e ornamentos 

                                                 
5 Isossista - é a linha que separa duas zonas de diferente intensidade sísmica. 
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arquitectónicos. É facilmente perceptível pelos condutores de automóveis e 

desencadeia pânico geral nas populações.  

 

Considerando os efeitos do grande sismo de 1909, com epicentro em Benavente, 

foram notadas em Montemor-o-Velho (concelho localizado imediatamente a Norte 

da área do projecto), intensidades do grau VI e VII na escala de Mercalli, e em Soure 

verificou-se algumas fendas abertas nos edifícios. A maioria dos outros sismos 

sentidos na região apresentou intensidades mais pequenas (SGP, 1981). 

 

Segundo o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSAEEP), Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio, que apresenta um zonamento do 

país em 4 zonas (A a D) por ordem decrescente de intensidade sísmica, os concelhos 

de Coimbra e Condeixa-a-Nova inserem-se na zona sísmica C, com coeficiente de 

sismicidade (α) de 0,5, indicando um risco sísmico médio a reduzido. 

 

Recursos minerais 

Na área do projecto os recurso minerais que ocorrem são as areias e as argilas - 

caulinos, considerados de muito boa qualidade e que são utilizadas na industria 

cerâmica. As argilas são utilizadas para “barro vermelho”, sendo aproveitadas para 

cerâmicas de construção pesada, para telhas e tijolos (SGP, 1981). O valor destes 

recursos minerais é verificado pela presença de diversas unidades de exploração na 

área de estudo. 

 

Monumentos geológicos 

Não existe qualquer referência à existência de monumentos geológicos (jazidas 

fósseis ou outras formações geológicas de elevado valor científico e económico) na 

bibliografia consultada. No trabalho de campo efectuado, também não foi detectada 

nenhuma das situações atrás referidas.  

 

 

4.3. Recursos hídricos subterrâneos 

 

4.3.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização hidrogeológica da área de influência do projecto, foram 

considerados os seguintes aspectos: 

- Definição das unidades hidrogeológicas. 

- Funcionamento e produtividade dos aquíferos. 

- Vulnerabilidade do aquífero à poluição. 

- Inventário dos pontos de água. 

 

O objectivo ambiental é manter a produtividade dos recursos hídricos 

subterrâneos, através da não afectação do aquífero. 
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4.3.2. Metodologia 

 

A caracterização da hidrogeologia local foi realizada com base na análise de registos 

bibliográficos e cartográficos regionais de natureza topográfica, geológica e 

hidrogeológica, nomeadamente: 

- Dados do INAG – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e 

ficha dos aquífero (Almeida et al., 2000). 

- Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, folha 19-C (Figueira da Foz) e 

folha 19-D (Coimbra-Lousã), e respectivas Notícias Explicativas (SGP, 1981 e 

INETI, 2007). 

- Plano de Lavra do projecto em análise (Lagoasol, 2010). 

- Contributo para o estudo hidrogeológico da Carta 19-D Coimbra-Lousã) – 

Cunha (2008) - tese de mestrado, Universidade de Aveiro. 

 

Em relação aos furos e captações foram utilizados os dados fornecidos pela ARH–

Norte. 

 

4.3.3. Caracterização de base 

 

A área de estudo ao nível da hidrogeologia é a área de implantação do projecto, 

bem como a sua envolvente mais próxima, com particular relevância para a área 

abrangida pelo aquífero presente. 

 

As formações do Cretácico pertencem  ao “Sistema Condeixa-Alfarelos”. Este 

sistema nesta área é suportado pelas sequências litológicas que, do topo para a 

base, constituem respectivamente as formações de Taveiro (arenitos e pelitos), 

Rebolia-Alencarce (arenitos arcósicos), Lousões (arenitos e pelitos), Trouxemil 

(calcários, margas e arenitos) e Figueira da Foz (arenitos, pelis e conglomerados) 

que, plausivamente, assentam sobre formações do Jurássico Médio e Inferior 

(INETI, 2007). 

 

Enquadramento hidrogeológico 

A área em estudo enquadra-se na unidade hidrogeológica da Orla Ocidental e no 

sistema aquífero Condeixa-Alfarelos (O31), cujas principais características 

encontram-se sintetizadas no Quadro 4.5. A delimitação deste aquífero encontra-se 

na Carta 9 do Anexo II. 
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Quadro 4.5 – Principais características do sistema aquífero Condeixa-Alfarelos (O31). 

Formações Aquíferas 

Dominantes: 

Arenitos Finos de Lousões, Calcários Apinhoados da Costa de Arnes (Cretácico sup.);  

Arenitos de Carrascal (Cretácico inf.). 

Litologias  

Dominantes: 

Arenitos Finos de Lousões: arenitos finos muito micáceos passando a arenitos grosseiros 

a muito grosseiros;  

Calcários Apinhoados da Costa de Arnes: calcários, calcários margosos, arenitos calcários 

e margas;  

Arenitos de Carrascal: arenitos mais ou menos argilosos, finos a grosseiros, 

conglomeráticos e argilas arenosas. A espessura conhecida das formações aquíferas é de 

300 m. 

Características  

Gerais: 

Sistema aquífero essencialmente poroso, multicamada em que as três unidades 

aquíferas são independentes do ponto de vista hidráulico e, como tal, apresentam 

cargas hidráulicas diferentes e águas com características químicas distintas.  

Sistema livre a confinado (semiconfinado). 

Produtividade: Mediana=2,7 l/s. 

Parâmetros 

Hidráulicos: 
Mediana da transmissividade=78 m²/dia. 

Funcionamento 

Hidráulico: 

O sistema recebe recarga directa através da precipitação que cai sobre a superfície dos 

afloramentos permeáveis do sector Sul. 

Piezometria / 

Direcções de Fluxo: 

O escoamento orienta-se, predominantemente, para Norte, até à planície aluvionar do 

rio Mondego. 

Balanço Hídrico: 
Entradas conhecidas=3 hm³/ano;  

Saídas conhecidas=3 hm³/ano. 

Fácies Química: Predomínio de cloretada sódica. 
Fonte: Adaptado de SNIRH (INAG) 

 

Nos parágrafos seguintes é realizada a descrição deste aquífero, com base em 

Almeida et al. (2000) e em INETI (2007). 

 

Caracterização hidrogeológica do sistema aquífero do Condeixa-Alfarelos (O31) 

Em grande parte do domínio deste sistema aquífero aflora a Formação de Taveiro 

(Arenitos e Argilas de Taveiro), do Cretácico superior, recoberto por depósitos 

terciários que aparecem sob a forma de retalhos individualizados pela erosão das 

linhas de água. A Sul, no flanco Norte dos anticlinais de Soure e Cabeça Gorda, 

afloram os Arenitos Finos de Lousões, os Calcários de Trouxemil e os Arenitos da 

Figueira da Foz. 

 

As formações aquíferas localizam-se abaixo da Formação de Taveiro, à qual é 

atribuída uma espessura da ordem dos 170 m. Há casos em que o topo destas 

formações aquíferas só foi atingido a cerca de 200 m de profundidade. As camadas 

aquíferas são os arenitos grosseiros do topo da formação Arenitos Finos de Lousões, 

os calcários da unidade Calcários de Trouxemil e os arenitos pouco argilosos da 

formação Arenitos da Figueira da Foz. 

 

 

 

 

 



 

Lagoasol ���� 30/03/2010 Caracterização da situação de referência 

 

4-15 

• Características gerais 

A produtividade aquífera da Formação de Taveiro é, em regra, baixa a muito baixa, 

com um comportamento global de aquicluso6. Ocorrem algumas intercalações 

areníticas mas por terem estrutura lenticular a sua importância é reduzida. Os 

terrenos cretácicos subjacentes têm permeabilidade e produtividade muito acima do 

que se regista na Formação de Taveiro, constituindo as unidades produtivas deste 

sistema aquífero. 

 

Segundo Peixinho de Cristo (1998) in Almeida et al. (2000), as três unidades 

aquíferas (Arenitos Finos de Lousões, Calcários de Trouxemil e Arenitos da Figueira 

da Foz) são independentes do ponto de vista hidráulico e como tal, apresentam 

cargas hidráulicas diferentes e águas com características químicas distintas. 

 

O escoamento faz-se num volume geológico, essencialmente poroso, constituído por 

materiais detríticos, de textura muito variável e, estrutura lenticular. As camadas 

de natureza argilosa separam as várias unidades aquíferas e dão um carácter 

multicamada ao sistema aquífero. Devido à variabilidade da composição 

granulométrica, também as características hidráulicas podem variar 

significativamente de local para local. 

 

O sistema aquífero é livre na zona de afloramento das camadas aquíferas, a Sul, e 

na restante área o conjunto das camadas aquíferas é confinado (semi-confinado) 

hidraulicamente pela espessa formação dos Arenitos e Argilas de Taveiro. 

 

O muro das unidades aquíferas presume-se que seja constituído por formações 

carbonatadas do Jurássico médio e inferior, desconhecendo-se o comportamento 

hidráulico destas formações em profundidade e a sua relação hidrodinâmica com as 

formações arenosas do Cretácico. 

 

• Parâmetros hidráulicos e produtividade 

As formações com melhor aptidão hidrogeológica são as subjacentes à Formação de 

Taveiro, a qual assume características de aquitardo e/ou aquicluso. Excluindo as 

fácies carbonatadas da Formação de Trouxemil, que também é uma unidade 

aquífera, trata-se de um sistema construído, essencialmente, por materiais 

detríticos de granulometria muito heterogénea, estrutura lenticular e multicamada, 

estando as unidades aquíferas separadas por camadas argilosas. Assim, o sistema 

tem permeabilidade intersticial e produtividade muito variável de local para local e 

em profundidade.  

 

                                                 
6 Aquicluso - Formação geológica que, embora contendo água no seu interior por vezes até à saturação, a velocidade de circulação 

da água é tão lenta que torna impossível a sua exploração. 



 

Lagoasol ���� 30/03/2010 Caracterização da situação de referência 

 

4-16 

Do ponto de vista hidráulico, apresenta tendencialmente, carácter 

confinado/semiconfinado nas áreas cobertas por litologias de permeabilidade 

reduzida, tais como os pelitos da Formação de Taveiro, e carácter livre nas zonas de 

afloramento das fácies areniticas e das fácies carbonatadas que constituem as 

formações subjacentes, isto é, as unidades aquíferas de maior importância 

(INETI, 2007). 

 

Dos valores da produtividade extraem-se algumas conclusões gerais: 

- A Formação de Taveiro (Arenitos e Argilas de Taveiro) constitui uma série espessa 

de sedimentos de baixa a muito baixa permeabilidade. A produtividade das 

captações que intersectam esta formação é sempre muito baixa (como regra, o 

caudal é inferior a 1 ou 2 l/s), com casos de alguma probabilidade de insucesso 

total. 

- As formações subjacentes à Formação de Taveiro possuem características 

aquíferas semelhantes às que lhe são atribuídas noutras áreas (sistemas aquíferos 

Figueira da Foz-Gesteira e Tentúgal) mesmo quando situadas a algumas centenas 

de metros de profundidade.  

- Os Arenitos Finos de Lousões são uma unidade hidrogeológica com muito 

interesse hidrogeológico. 

- A captação em toda a série cretácica subjacente à Formação de Taveiro, pode 

dar caudais, por captação, da ordem de 20 l/s. A profundidade destas captações 

dependerá das condições estruturais locais: nalguns casos serão necessários furos 

de 300 a 400 m de profundidade. 

- Nas áreas onde afloram os arenitos do Cretácico inferior, é possível satisfazer 

pequenos abastecimentos (até 5 l/s) com furos de 100 a 150 m de profundidade. 

 

No Quadro 4.6 apresentam-se algumas estatísticas relativas a características 

geométricas e à produtividade de furos que captam o sistema aquífero. 

 

Quadro 4.6 - Características geométricas e à produtividade do Cretácico do sector Coimbra-Condeixa. 

 

 
Fonte: adaptado de INETI, 2007 

 

De acordo com o relatório do furo localizado na área do projecto (Meirifuros, 1998), 

o NHE7 encontra-se a 60 m de profundidade (ver Anexo IV). 

 

                                                 
7 Nível hidrostático ou nível freático 
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• Balanço hídrico 

As recargas do sistema aquífero fazem-se através das precipitações que caem 

directamente sobre a superfície dos afloramentos permeáveis do sector Sul. 

 

Os dados são escassos e imprecisos para permitir uma conclusão definitiva mas 

parece que os horizontes mais permeáveis dos Arenitos e Argilas de Taveiro têm 

nível piezométrico mais elevado que as camadas do Cretácico inferior. Sendo assim, 

o aquífero estaria a receber recarga por drenância vertical, que não é possível 

quantificar. 

 

Os rios que atravessam o sistema aquífero, em direcção ao Mondego, drenam as 

camadas mais superficiais do tecto do sistema (Arenitos e Argilas de Taveiro) e os 

retalhos dos depósitos da cobertura terciária. No entanto, aqueles com 

aluvionamento mais significativo, ao atravessarem as camadas aquíferas do 

Cretácico inferior, como o rio de Mouros, devem desempenhar um papel importante 

na recarga do sistema aquífero através da recarga indirecta e diferida. Não se 

conhecem saídas naturais do sistema sob a forma de nascentes caudalosas. 

 

Os balanços climatológicos de três estacões da envolvente (Coimbra, Lousã e 

Louçainha), evidenciam que os superavits médios anuais superam os deficits 

hídricos, pelo que as suas áreas de influência são excedentárias em recursos hídricos 

(INETI, 2007). 

 

Vulnerabilidade dos aquíferos à poluição 

A recarga do sistema aquífero faz-se através das precipitações que caem 

directamente sobre a superfície dos afloramentos permeáveis do sector Sul - no 

flanco Norte dos anticlinais de Soure e Cabeça Gorda. Os dados disponíveis são 

escassos e imprecisos para uma posição definitiva, no entanto, parecem sugerir que 

os horizontes mais permeáveis dos Arenitos e Argilas de Taveiro têm nível 

piezométrico mais elevado que as camadas das unidades do Cretácico inferior. 

Sendo assim, o aquífero estaria a receber recarga por drenância vertical, que não é 

possível quantificar (SGP, 1988). 

 

Inventário dos pontos de água 

Com base na informação disponibilizada pela ARH-Centro (Quadro 4.7), foram 

cartografados os pontos de água ocorrentes na área do projecto e na sua envolvente 

(Carta 9 do Anexo II).  
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Quadro 4.7 – Furos de água subterrânea licenciados. 

Nº M P Tipo Prof (m) Proff (m) Volume Uso 

1 167555 353060 Furo 200 - 400 Rega 

2 168003 353363 Furo 120 - 10 Rega 

3 166879 353518 Furo 150 80 50 Rega 

4 166800 353570 Furo - - 50 Rega 

5 167150 353870 - 140 - 1.500 Rega 

6 166100 353750 Furo 130 - 15 Rega 

7 166310 354200 - 100 - 80 Rega 

8 166780 354260 Furo 120 - 200 Rega 

9 165708 354662 Furo 120 84 100 Rega 

10 165650 354880 - 110 - 300 Rega 

11 165920 354709 Furo 140 140 50 Rega 

12 165397 355372 Furo 100 - 100 Rega 

13 164976 355924 Furo 150 80 50 Rega 

14 165205 356602 Furo 130 - 100 Rega 

15 165200 356541 Furo 140 90 100 Rega 

16 166680 355540 - 150 - 700 Rega 

17 ** 167041 354967 Furo 140 80 100 Rega 

18 * 167550 354980 Furo 350 - - Actividade industrial 

19 ** 168300 354740 - 150 - 1.000 Actividade industrial 

20 * 167700 356550 Furo 120 - 8.500 Actividade Industrial 

21 * 168870 356470 Furo 160 - 150 Rega 

22 169400 355340 - 100 - 200 Rega 

23 169438 355479 Furo 140 135 100 Rega 

24 169540 357390 - 100 - 40 Rega 

25 169860 357790 - 120 - - Rega 

26 168710 358180 - 100 - 1.000 Rega 

27 168691 358462 Furo 100 82 50 Rega 

28 168540 358340 - 100 - 50 Rega 

29 168560 358500 Furo 100 - 50 Rega 

30 167720 358280 Furo 100 138 1.500 Rega 

31 167800 358150 - 30 - 1.500 Actividade industrial 

32 167680 358100 - 30 - 1.600 Actividade industrial 

33 167920 357900 Furo 120 - 280 Rega 

34 167340 357840 Furo 100 - 30 Rega 

35 167256 358146 Furo 120 - 500 Rega 

36 167020 358040 - 100 - 10 Rega 

37 166939 358008 Furo 150 - 100 Rega 

38 166800 357700 Furo 80 - 350 Rega 

39 165488 357599 Furo 150 - - Rega 

40 165260 357650 - 90 - - Rega 

41 165220 357670 Furo 70 - 250 Rega 

42 165390 357844 Furo 140 - 200 Rega 

43 166950 358010 Furo 75 - 100 Rega 

Legenda: * - furos dentro da área do projecto; ** - furos na envolvente mais próxima à área do projecto 

Fonte: Adaptado de ARH – Centro  

 

O furo 18, localizado na unidade de lavagem, tem uma nova licença de exploração, 

emitida pela ARH-Centro a 14/01/2010 (ver Anexo IV), tendo sido licenciado um 

regime de exploração no qual o caudal máximo instantâneo é de 6 l/s e o volume 

médio anual é de 7.200 m3. 
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No Quadro 4.8 apresentam-se os parâmetros hidráulicos de dois furos localizados na 

proximidade da área do projecto, com base em Cunha (2008). 

 

Quadro 4.8 – Características hidráulicas de dois furos na área de estudo. 

 43/241 (ou furo 19) 87/241 

Coordenadas (Datum 73) -31700; 54740 -31830; 54910 

Cota (m) 85 92 

Profundidade (m) 163 100 

Caudal (l/s) 1,39 1,0 

NHE (m) 80 70 

NHD (m) 100 80,5 

Cota da água 5 22 

Litologia Saibro, Argila vermelha, Areia fina e Calcário Argilas, Margas e Grés 
Fonte: Adaptado de Cunha (2008) 

 

O furo 18 localiza-se dentro da área do projecto, junto à unidade de lavagem, cujo 

relatório e licença de exploração encontra-se no Anexo IV. Os furos 20 e 21 

localizam-se também dentro da área da Concessão Mineira. Estes furos apresentam 

uma profundidade entre 160 e 350 m, estando licenciados para uso industrial e para 

rega.  

 

O furo 19, também designado de 43/241 no Quadro 4.8, e o furo 87/241 localizam-

se na envolvente próxima a área do projecto. Estes furos apresentam uma 

profundidade de 100 e 150 m, respectivamente, estando igualmente licenciados 

para uso industrial e para rega.  

 

 

4.4. Recursos hídricos superficiais 

 

4.4.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização dos recursos hídricos são considerados os seguintes aspectos: 

− Bacia hidrográfica e sub-bacias. 

− Rede de drenagem superficial. 

 

O objectivo ambiental é não afectar o sistema de drenagem superficial. 

 

4.4.2. Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais tem como principal objectivo a 

descrição do sistema de escoamento superficial existente na área de estudo 

considerada. Nesta análise tiveram-se em consideração os seguintes factores: 

− Características da bacia hidrográfica e das sub-bacias. 

− Rede hidrográfica. 

− Tipo de escoamento superficial. 
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A caracterização dos recursos hídricos superficiais foi realizada através da recolha 

de dados bibliográficos e cartográficos, nomeadamente: 

− Cartas Militares, à escala 1:25.000, folhas nº 240 e 241, do Instituto Geográfico 

do Exército (IGeoE). 

− Plano da Bacia Hidrográfica do rio Mondego (CCDR-N, 2001). 

- Plano de Lavra do projecto em análise (Lagoasol, 2010). 

- Contributo para o estudo hidrogeológico da Carta 19-D Coimbra-Lousã) – 

Cunha (2008) - tese de mestrado, Universidade de Aveiro. 

 

A análise teve como base a utilização do software ArcGis 9.1. 

 

No trabalho de campo, além da verificação das linhas de água existentes, foram 

ainda identificados os seguintes elementos: 

− Leitos das linhas de água, incluindo os leitos de cheia. 

− Alterações de leitos e margens de linhas de água. 

− Atravessamentos de linhas de água. 

 

4.4.3. Caracterização de base 

 

Enquadramento hidrográfico 

A área do projecto insere-se na bacia hidrográfica da Vala do Paul de Arzila ou de 

Pereira, também designada de ribeira de Cernacelhe, afluente do rio Mondego 

(Quadro 4.9 e Carta 10).  

 

A bacia hidrográfica do rio Mondego ocupa uma área total de 6.645 km2, sendo a 

segunda maior bacia inteiramente nacional. Está situada entre as bacias dos rios 

Vouga e Douro, a Este e a Norte, e as bacias dos rios Tejo e Lis, a Sul  

(CCDR-C, 2001).  

 

Quadro 4.9 – Principais características dos cursos de água principais. 

 
Classificação 

decimal 

Área da bacia 

hidrográfica (Km2) 

Comprimento do 

curso de água (km) 

Rio Mondego 701 6.644 232,2 

Vala do Paul de Arzila ou de Pereira,  

Ribeira de Cernache 
701 07 115,2 24 

Vala do Sul, Marginal ou Real, Ribeira dos Covões 701 07 02 56,8 16,4 

Ribeira de Vila Pouca 701 07 02 03 3,8 3,8 

Ribeira de Reveles 701 07 02 05 5,9 4,5 

Ribeira de Frades ou de Antanhol 701 07 02 07 2,4 13,0 

Ribeira de Malga 701 07 04 11,3 6,0 

Regueiro de Anobra - 2,0 3,0 
Fonte: Adaptado de DGRAH (1981)  
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A área da Concessão Mineira abrange duas áreas de drenagem principais 

(Figura 4.7), nomeadamente: 

- Área de drenagem 1: inclui as sub-bacias da ribeira de Malga e do regueiro de 

Anobra, que drenam para a Vala dos Moinhos, que por sua vez drena para a Vala 

do Paul de Arzila. Estas sub-bacias apresentam um escoamento de Nordeste 

para Sudoeste. 

- Área de drenagem 2: inclui as sub-bacias de ribeira de Frades ou de Antanhol, 

da ribeira de Reveles e da ribeira de Vila Pouca, que drenam para a Vala do Sul. 

Estas linhas de água apresentam um sentido de escoamento de Sul para Norte. 

 

 

Figura 4.7 – Esquema das áreas de drenagem. 

 

As sub-bacias na área de estudo apresentam pequena dimensão e uma densidade de 

drenagem reduzida. 

 

A área de exploração situa-se na cabeceira que separa as duas áreas de drenagem 

definidas, estando no entanto a área de exploração abrangida pela Área de 

drenagem 2, correspondente à zona de cabeceira da ribeira de Vila Pouca 
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(Fotografia 4.2) e em parte da ribeira de Reveles. A linha de água que se encontra 

dentro da área de exploração é bastante incipiente, sem caudal permanente, 

apenas identificada no terreno pela presença de uma pequena depressão. 

 

 

Fotografia 4.2– Linha de água principal na zona de exploração (19/11/2009). 

 

Em relação aos usos na área da bacia hidrográfica, verifica-se que se trata de uma 

área bastante artificializada. Tanto na zona de vale como na encosta o solo 

encontra-se bastante impermeabilizado devido ao uso por industria, 

estabelecimentos comerciais e de armazenagem. O uso urbano forma um continuo 

na parte mais a Norte. A área de cumeada e de encosta é predominantemente 

ocupada por espaço de floresta de produção. 

 

É ainda de salientar que na parte mais a jusante, junto ao rio Mondego, as linhas de 

água encontram-se em valas devido ao uso agrícola.  

 

 

4.5. Qualidade da água 

 

4.5.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização da qualidade dos recursos hídricos foram considerados os 

seguintes aspectos: 

− Dados de qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

− Fontes de poluição. 

 

O objectivo ambiental é manter a qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos por forma a que os actuais usos não sejam afectados.  
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4.5.2. Metodologia 

 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea e superficial foram 

consultados os dados de qualidade das estações de monitorização mais próximas da 

área de implantação do projecto, sendo os valores comparados com os parâmetros 

legais definidos para a qualidade da água para consumo humano e rega, 

consubstanciados respectivamente no Decreto–Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, e 

no Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Foi ainda consultado o 

Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Mondego e a tese de mestrado de Liliana 

Cristina Martins da Cunha, intitulada “Contributo para o estudo hidrogeológico da 

Carta 19-D Coimbra-Lousã”.  

 

Para a identificação das fontes de poluição foi analisada a informação 

disponibilizada pela ARH Centro relativa às licenças de descarga, complementada 

com uma visita ao local de implantação do projecto e a consulta da Licença 

Ambiental do Aterro Sanitário de Coimbra. 

 

4.5.3. Caracterização de base 

 

Qualidade da água subterrânea 

A área de implantação do projecto pertence ao sistema aquífero de Condeixa–

Alfarelos. Foram analisadas quatro estações de qualidade de água subterrânea 

localizadas no referido aquífero, nomeadamente: 

− 118/241: Cunha, 2008, localizada a Sudeste da área do projecto (ver Carta 10, 

Anexo II).  

− 250/35, 240/81 e 240/58: pertencentes ao Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH), localizadas a Oeste e Sudoeste da área do projecto. 

Os dados registados nas estações de qualidade analisadas encontram-se no 

Quadro 4.10.  

 

Quadro 4.10 – Dados de qualidade registados nas estações de monitorização da qualidade da água subterrânea 

localizadas no aquífero Condeixa-Alfarelos. 

118/241 250/35 240/81 240/58 Rega2  

2008 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Consumo 

humano1 VMR VMA 

Alcalinidade (mg/l) - 120 110 110 130 150 160 - - - 

Amónia total (em 

NH4) (mg/l) 
- <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,5 - - 

Bicarbonato (mg/l) 329,4 140 130 130 160 180 190 - - - 

Cloreto (mg/l) 21,3 47 48 85 50 80 38 250 70 - 

Cálcio (mg/l) 80,16 41 51 46 44 55 64 - - - 

Cádmio (mg/l) - <0,00025 <0,001 <0,00025 <0,001 <0,00025 <0,001 0,005 0,01 0,05 

Chumbo (mg/l) - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,025 5 20 

Cianeto (mg/l) - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 - - 

Cobre (mg/l) - <0,01 <0,01 <0,01 0,012 <0,01 0,015 2,0 0,2 5,0 

Coliformes fecais - 0 73 0 0 0 10 0 100 - 
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118/241 250/35 240/81 240/58 Rega2  

2008 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Consumo 

humano1 VMR VMA 

(UFC/100ml) 

Coliformes totais 

(UFC/100ml) 

- 
0 82 0 0 0 5 0 - - 

Estreptococos fecais 

(UFC/100ml) 

- 
4 83 0 0 0 3 0 - - 

Condutividade de 

laboratório a 20ºC 

(uS/cm) 

- 320 - 400 - 350 - 2.500 - - 

Crómio total (mg/l) - <0,0005 <0,005 <0,0005 <0.005 <0,0005 <0,005 0,05 0,10 20,0 

Dureza total (mg/l) - 120 150 150 160 180 160 - - - 

Magnésio (mg/l) 18,0 4 5,1 9,2 12 10 <1 - - - 

Manganês (mg/l) - <0,015 <0,01 <0,015 <0,01 <0,015 0,79 0,05 0,2 10,0 

Nitrato total (em 

NO3) (mg/l) 
- 6,5 6,3 4,3 3,9 6,2 5,6 50 50 - 

Níquel (mg/l) - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,016 0,5 - - 

Potássio (mg/l) - 3,9 4,7 9,8 12 5,3 4,9 - - - 

Sódio (mg/l) 69,2 30 28 43 31 49 27 200 - - 

Sílica (mg/l) 14,4 15 16 12 13 12 17 - - - 

Sulfatos (mg/l) 17,95 <20 <20 22 <20 22 55    

Oxigénio dissolvido - 

lab (%)  
- 74 77 87 85 94 94 - - - 

pH - campo 7,4 
6,7 6,7 

7,5 7,1 7,6 
7,5 6,5–9,0 

6,5-

8,4 

4,5-

9,0 

Zinco (mg/l) - <0,03 <0,013 0,096 0,035 0,11 0,023 - 2,0 10,0 
(1) DL n.º 306/2007; (2) DL n.º 236/98 (Anexo XVI). Nota: Os valores a itálico simbolizam excedências aos valores 
limites definidos para a rega e os valores sublinhados excedências aos valores limite para o consumo humano. 

 

Pela análise dos dados apresentados no Quadro 4.10 é possível verificar que as 

estações 250/35 e 240/58 apresentam excedências aos valores limite para o 

consumo humano nos parâmetros microbiológicos. Em relação à qualidade da água 

para rega, nas estações 240/58 e 240/81 foram excedidos os valores limite de 

cloretos, definidos no Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

 

Qualidade da água superficial 

Foram analisadas os dados das três estações de qualidade da água superficial mais 

próximas da área do projecto. Duas estão localizadas na Vala do Paul de Arzila 

(Ponte Melhora e Arzila) e a restante no rio Mondego (Porto Casais). A estação de 

Ponte Melhora (13F/06) localiza-se a 2,2 km a Sudoeste da área do projecto. A 

estação de Arzila (12F/07) localiza-se a 4,3 km a Noroeste da área do projecto e a 

estação de Porto Casais (12G/25), a 4,2 km a Nordeste. Os dados de qualidade, 

referentes a 2008 e 2009, encontram-se no Quadro 4.11. 
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Quadro 4.11 – Dados de qualidade das estações de monitorização da qualidade da água superficial analisadas. 

Ponte Melhora 

13F/06 

Arzila 

12F/07 

Porto 

Casais 

12G/25 

Rega2 

  

2008 2009 2008 2009 2008 

Consumo 

humano1  

VMR VMA 

Amónia total (em NH4) 

(mg/l) 
0,28 0,44 0,71 0,2 - 0,5 - - 

CBO 5 dias (mg/l) <3,0 <3,0 - - - - - - 

Cádmio dissolvido (µg/l) - - <0,25 <1,0 - 5 10 50 

Chumbo dissolvido (mg/l) - <0,005 - - - 0,025 5 20 

Condutividade de 

laboratório a 20ºC (uS/cm) 
980 680 930 740 - 2.500 - - 

Cobre total (mg/l) - - - - <0,01 2,0 0,20 5,0 

Fósforo total (mg/l) 0,31 <0,1 0,14 <0,1 - - - - 

Nitrito total (em NO2) 

(mg/l) 
0,21 0,098 0,18 0,056 - 0,5 - - 

Níquel (mg/l) - - <0,005 <0,005 0,0058 0,02 0,5 2,0 

Zinco (mg/l) <0,03 0,019 <0,03 <0,01 - - 2 10 

Oxigénio dissolvido - lab. 

(mg/l) 
10 9,5 9 9,5 - - - - 

pH - campo (-) 8,2 8,2 8 7,9 - 6,5–9,0 6,5-8,4 4,5-9,0 

Sólidos suspensos totais 

(mg/l) 
38 19 36 20 - - 60 - 

Fonte: SNIRH (2009) 
1) DL n.º 306/2007, 2) DL n.º 236/98 (Anexo XVI); Nota: Os valores a itálico simbolizam excedências aos valores 
limites definidos para a rega e os valores sublinhados excedências aos valores limite para o consumo humano.   

 

A comparação dos dados de qualidade disponíveis com os valores limite para 

consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007) permite verificar que a qualidade da 

água da Vala do Paul de Arzila apresentou em 2008 uma concentração de amónia 

que excedeu os valores limite. 

 

A Vala do Paul de Arzila apresentou, em 2008 e 2009, a classificação D - Muito 

Poluída e C – Poluída (segundo critérios definidos pelo INAG – ver Quadros 4.12 e 

4.14), devido às concentrações registadas de nitritos. As águas da classe D são águas 

com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, 

arrefecimento e navegação, podendo a vida piscícola subsistir, mas de forma 

aleatória. As águas da classe C são águas com qualidade "aceitável", suficiente para 

irrigação, para usos industriais e produção de água potável após tratamento 

rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com 

reprodução aleatória, sendo também apta para recreio sem contacto directo. Face à 

escassez de parâmetros analisados na estação do rio Mondego, não se apresenta a 

respectiva classificação do INAG.  
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Quadro 4.12 – Classificação dos cursos de água, segundo o INAG. 

Parâmetros Classe Ab Classe Bb Classe Cb Classe Db Classe Eb 

Amónia Total (em NH4) (mg/l) ≤0,10 0,11 – 1,00 1,10 - 2,00 2,01 – 5,00 5,00 

CBO5 (mg/l) ≤3,0 3,1 - 5,0 5,1 – 8,0 8,1 – 20,0 > 20,0 

Cádmio (µg/l) < 1,0 - 1,1 – 5,0 - > 5,0 

Cobre total (mg/l) ≤0,020 0,021 – 0,050 0,051 – 0,200 0,201 – 1,00 >1,00 

Chumbo (mg/l) < 0,05 - 0,051 – 0,10 - > 0,10 

Condutividade de laboratório a 

20ºC (µS/cm) 
≤750 751 – 1.000 1.001 – 1.500 1.501 – 3.000 >3.000 

Nitritos (em NO2) (mg/l) ≤0,01 0,011 – 0,020 0,021 – 0,15 0,16 – 0,30 >0,30 

Oxigénio dissolvido-lab (%) ≥90 89 - 70 69 - 50 49 - 30 <30 

Sólidos suspensos totais(mg/l) ≤25,0 25,1 – 30,0 30,1 – 40,0 40,1 – 80,0 >80,0 

Zinco total (mg/l) ≤0,30 0,31 – 1,00 1,01 – 3,00 3,01 – 5,00 > 5,00 

pH-lab 6,5 – 8,5 - 6,0 – 9,0 5,5 – 9,5 5,0 – 10,0 

 

Quadro 4.13 – Classificação da Vala do Paul de Arzila, segundo o INAG. 

Classificação INAG 

Parâmetros 2008 2009 

Amónia  B B 

CBO5 A A 

Cádmio A A 

Chumbo A A 

Condutividade B A 

Nitritos  D C 

Sólidos suspensos totais C A 

Zinco A A 

pH A A 

 

Fontes de poluição 

Na área da Concessão Mineira estão referenciadas diversas fontes de poluição e de 

descarga de acordo com os dados fornecidos pela ARH-Centro (ver Quadro 4.14 e 

Carta 10 no Anexo II). Na bacia da ribeira de Vila Pouca encontra-se referenciada 

uma unidade cerâmica. Na bacia do regueiro de Anobra existe unidade de lavagem 

de inertes da Lagoasol. Na bacia da ribeira de Reveles existe uma metalúrgica. Na 

área da Concessão existem ainda diversas áreas de extracção que podem ser 

responsáveis pelo arraste de poluentes para as três bacias, nomeadamente a ribeira 

de Vila Pouca, a ribeira de Reveles e o Regueiro de Anobra. 

 

Quadro 4.14 – Fontes de poluição na área do projecto. 

Nº Designação X Y Lugar Freguesia Concelho 

1 Lagar de azeite 165114 358143 Ameal Ameal Coimbra 

2 Cerâmica 167655 356327 Taveiro Ameal Coimbra 

3 Lagar de azeite 166923 353965 Quinta da Melhora Anobra Condeixa-a-Nova 

4 Lagar de azeite 166607 352637 Quinta da Melhora  Anobra Condeixa-a-Nova 

5 Inertes 167609 354977 Alto da Serra Anobra Condeixa-a-Nova 

6 Separador de hidrocarbonetos 169808 356901 Valongo Antanhol Coimbra 
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Nº Designação X Y Lugar Freguesia Concelho 

7 Fábrica de sacos de papel 169882 357886 Moinho do Calhau Ribeira de Frades Coimbra 

8 Central de betão pronto 170212 357401 Moinho do Calhau Ribeira de Frades Coimbra 

9 - 169178 358470 Quinta dos Carvalhos Ribeira de Frades Coimbra 

10 Vacaria 169259 359170 Outeiro S. João do Campo Coimbra 

11 Alimentar 167770 358990 Parque Industrial de 

Taveiro 

Taveiro Coimbra 

12 Metalúrgica 167782 356592 - Taveiro Coimbra 

13 - 168120 358047 - Taveiro Coimbra 

14 Metalomecânica 167885 359028 Taveiro Taveiro Coimbra 

15 Metalomecânica 167941 357817 Parque Industrial de 

Taveiro 

Taveiro Coimbra 

16 Gráfica 168780 359469 Rua 25 de Abril Taveiro Coimbra 

17 Vacaria 169492 360091 Preza de Cima Taveiro Coimbra 

18 Vacaria 169492 360091 Serrado do Frade Taveiro Coimbra 

Fonte: ARH-Centro 

 

Outra fonte de poluição potencial da ribeira de Reveles é o aterro Sanitário de 

Coimbra que apresenta uma descarga no solo das águas residuais do posto de 

abastecimento, após tratamento num separador de hidrocarbonetos. As águas 

pluviais com origem na área edificada e na envolvente do aterro são também 

descarregadas na ribeira de Releves.  

 

Na bacia do regueiro de Anobra, a jusante da área de Concessão, existe ainda um 

lagar de azeite e a ETAR de Anobra. 

 

Na envolvente à área da Concessão, outra fonte de contaminação a ter em conta são 

as descargas das fossas de saneamento particulares, uma vez que segundo dados da 

empresa Águas do Mondego, a actual taxa de cobertura das redes de recolha das 

águas residuais nos concelho de Coimbra e Condeixa-a-Nova são, respectivamente, 

de 92,6% e 66,1%. Nas freguesias de Ameal, Taveiro e Ribeira de Frades a taxa de 

cobertura ascende aos 97% enquanto que na freguesia de Anobra (Condeixa-a-Nova) 

a cobertura é de 46,3%. 

 

 

4.6. Solo e capacidade de uso 

 

4.6.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização do solo foram considerados os seguintes aspectos: 

- Tipo de solo presente, sua caracterização, distribuição e aptidões. 

- Vulnerabilidade do solo à degradação. 

 

O objectivo ambiental é garantir a não afectação de solos com elevada capacidade 

de uso. 
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4.6.2. Metodologia 

 

Para a identificação e caracterização das unidades pedológicas ocorrentes na zona 

de influência do projecto em análise realizou-se uma recolha de dados bibliográficos 

e cartográficos da região. 

 

O solo foi caracterizado com base na Carta dos Solos, à escala 1:1.000.000, do Atlas 

do Ambiente (DGA, 1971), na qual as unidades pedológicas estão representadas 

segundo o esquema da FAO (“Food and Agricultural Organization”) para a Carta dos 

Solos da Europa. Estes elementos foram confirmados e completados com base no 

trabalho de campo. 

 

A avaliação da aptidão para o uso agrícola e/ou florestal dos solos presentes na área 

de estudo foi realizada com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas 

do Ambiente (IA, 2004), e nas suas principais características físicas e químicas. 

Procurou-se ainda caracterizar o grau de evolução do solo, no sentido de 

perspectivar a sua capacidade de recuperação após as intervenções no terreno. 

 

4.6.3. Caracterização de base 

 

Considera-se a área de estudo para o solo a área de implantação do projecto 

acrescida da sua envolvente mais próxima.  

 

Tipo de solo e sua distribuição 

Segundo a Carta de Solos do Atlas do Ambiente, os solos ocorrentes na área de 

estudo são os Podzóis órticos associados a Cambissolos êutricos. 

 

Os Podzóis são solos evoluídos, de perfil ABC, modernos, derivados de materiais de 

acumulação (areias), ácidos, não agregados, de fertilidade reduzida a média (PNPA, 

1995). A podzolização, processo de formação predominante destes solos, resulta da 

acidificação acentuada do húmus que leva à formação de grandes quantidades de 

compostos orgânicos solúveis ou pseudo-solúveis, que se deslocam para a parte 

inferior do perfil, e da qual resulta uma forte acidez. O húmus presente é quase 

sempre do tipo “Mor”, muito ácido e de decomposição lenta (Carvalho Cardoso, 

1965). 

 

A natureza do material originário, extremamente permeável, silicioso e pobre em 

alcalinos e alcalino-terrosos, e a vegetação, composta essencialmente por pinheiros 

ou ericáceas ou ainda gramíneas acidófilas, são os factores responsáveis pela 

podzolização. A intervenção humana, através de cortes exagerados da floresta e de 

incêndios e arranque da vegetação arbustiva e subarbustiva, desencadeia também 

uma série de processos favoráveis à podzolização.  
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Os Podzóis aparecem principalmente onde existem materiais arenáceos do 

Pliocénico, do Pleistocénico e do Miocénico, com relevo plano ou com ondulações 

suaves, tal como os ocorrente no local de implantação do projecto em estudo. As 

principais características dos Podzóis estão sintetizadas no Quadro 4.15. 

 

Quadro 4.15 - Síntese das principais características e qualidades dos Podzóis. 

Textura: Muito ligeira, predominando as fracções areia grossa e fina. 

Teor orgânico: Nos horizontes A1 (ou Ap) é bastante baixo. Diminui rápida e drasticamente 

nos horizontes A2 para aumentar no B2, comprovando a migração do húmus 

do horizonte eluvial para este último. 

Relacção C/N: Relativamente elevada. 

Capacidade de troca 

catiónica: Muito baixa. 

Grau de saturação: Muito elevado. 

pH: Moderadamente ácido. 

Expansibilidade: Nula. 

Capacidade de campo: Quase sempre muito baixa. 

Capacidade utilizável: Nos 50 cm superficiais é baixa ou muito baixa, com algumas excepções em 

que pode chegar a mediana. 

Permeabilidade: Muito rápida. 
Fonte: adaptado de Carvalho Cardoso (1965). 

 

Estes solos, apesar de serem evoluídos, são muitas vezes empobrecidos devido a um 

processo de lavagem, que leva à diminuição dos elementos nutritivos, diminuindo a 

sua capacidade de uso agrícola e contribui para que se possa tornar muito 

desfavorável para a presença de vegetação, com excepção das ericáceas e de 

espécies resinosas pouco exigentes, espécies estas que se verificou predominarem 

no local de estudo e na sua envolvente.  

 

De acordo com o Plano de Lavra (Lagoasol, 2010), na área verifica-se a existência à 

superfície de uma fina camada de solo, nunca ultrapassando um metro, em geral 

arenoso e de cor acastanhada, amarelada ou avermelhada, coberto de uma fina 

camada de terra vegetal. 

 

Capacidade de uso do solo 

Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente (Figura 4.8), 

grande parte da área de estudo apresenta solos da Classe F (solo sem aptidão 

agrícola, mas com aptidão florestal), com excepção de uma mancha a Noroeste, de 

Classe A (solo com aptidão agrícola), junto ao vale da ribeira de Vila Pouca. 
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Figura 4.8 – Capacidade de uso do solo (Atlas do Ambiente). 

 

Riscos de degradação do solo 

São diversos os processos químicos e físicos, muitos deles provocados e/ou 

acelerados pela acção do homem, causadores de degradação do solo, tornando-o 

susceptível a fenómenos de erosão (Direcção Geral do Ambiente, 2000). Nas 

condições naturais, a erosão é um processo normal mas, por via de regra, gradual e 

lento. Frequentemente o conjunto “solo natural-vegetação natural” tende para uma 

condição de relativa estabilidade, em que o desenvolvimento do solo em 

profundidade compensa a destruição causada pela erosão natural (Costa, 1991). No 

entanto, a intervenção do Homem através da utilização do solo, pode não só 

acelerar como desencadear processos de erosão, revelando-se, por isso, um dos 

principais factores de degradação do solo. 

 

A sensibilidade do solo aos diferentes tipos de degradação (química e física), 

depende das suas características. No caso concreto do tipo de solo presente na área 

de estudo, os Podzóis, trata-se de um solo evoluído com textura ligeira, presente 

numa área com declives moderados, onde predomina o uso florestal, podendo por 
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isso considerar-se que apresenta uma média susceptibilidade aos fenómenos erosivos 

e consequentemente à sua degradação. 

 

 

4.7. Qualidade do ar 

 

4.7.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização da qualidade do ar na zona do projecto, foram considerados os 

seguintes aspectos: 

- Análise dos dados de qualidade das estações de monitorização mais próximas. 

- Amostragem de PM10. 

- Identificação das fontes de emissão de poluentes atmosféricos a nível local e 

regional. 

 

O objectivo ambiental é garantir a qualidade do ar por forma a não prejudicar a 

qualidade de vida das populações.  

 

4.7.2. Metodologia 

 

Para a caracterização da qualidade do ar, a nível regional, foi consultado o Relatório 

da Qualidade do Ar na Região Centro de 2008 e os dados de qualidade das estações 

de monitorização mais próximas da área do projecto. Foi analisada a informação 

sobre fontes de poluentes atmosféricos nos concelhos de Coimbra e Condeixa-a-

Nova, fornecidos pela CCDR-Centro (Inventário das Fontes de Poluentes Atmosféricos 

da Região Centro). 

 

4.7.3. Caracterização de base 

 

A área do projecto encontra-se inserida na “Zona Centro Litoral”, área com 

características homogéneas em termos de qualidade de ar, ocupação do solo e 

densidade populacional. Esta zona está dotada de duas estações de monitorização 

da qualidade do ar, sendo a mais próxima do projecto a estação de Montemor-o-

Velho, a 13,7 km a Oeste, que corresponde a uma Estação Rural de Fundo. A estação 

do Instituto Geofísico de Coimbra, pertence à aglomeração de Coimbra, é uma 

Estação Urbana de Fundo. No entanto, esta é a estação de monitorização mais 

próxima da área do projecto, situando-se a 7,7 km a Nordeste. Assim, foi efectuada 

a análise conjunta das duas estações referidas. 

 

A estação do Instituto Geográfico de Coimbra encontra-se em funcionamento desde 

Dezembro de 2002. Os poluentes de interesse medidos nesta estação são o dióxido 

de enxofre (SO2), o dióxido de azoto (NO2), ozono (O3) e partículas em suspensão 

(PM10). A estação de Montemor-o-Velho iniciou o seu funcionamento em Setembro 
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de 2007, monitorizando os seguintes poluentes: dióxido de enxofre (SO2), dióxido de 

azoto (NO2) , ozono (O3) e partículas em suspensão (PM10). 

 

Com base no Relatório da Qualidade do Ar da Região Centro de 2008, apresenta-se 

em seguida a análise dos resultados obtidos para as duas estações.  

 

Relativamente ao Dióxido de Enxofre, no que se refere à Protecção da Saúde 

Humana, de acordo com os requisitos impostos pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 

de Abril, não se verifica nas estações analisadas qualquer ultrapassagem dos Valores 

Limite, quer considerando o Valor Limite de 350 µg/m3, que tem por base as médias 

horárias e cujas excedências admissíveis são 24, quer considerando o Valor Limite de 

125 µg/m3, que tem por base as médias diárias, cujas excedências admissíveis são 

três. No que se refere às ultrapassagens aos Limiares Inferior e Superior de 

Avaliação para Protecção da Saúde Humana, verifica-se que não foi ultrapassado 

nenhum dos limiares. 

 

No que diz respeito ao Dióxido de Azoto, até ao ano de 2010, os Valores Limite para 

a Protecção da Saúde Humana, efectivamente aplicáveis são os impostos pela 

Portaria n.º 286/2003, de 12 de Março. Os resultados do tratamento estatístico 

efectuado para as estações analisadas evidenciam o cumprimento do Valor Limite 

imposto. Atendendo às disposições do Decreto-Lei n.º 111/2002, observa-se, no que 

se refere à Protecção da Saúde Humana, que é dado cumprimento ao valor limite 

baseado na média anual (indicativo até 2010), nas duas estações. No que se refere 

ao valor limite estabelecido em termos de número de excedências das médias 

horárias (admissíveis 18 casos por ano) não se verificaram excedências ao Valor 

Limite acrescido da Margem de Tolerância em nenhuma das estações.  

 

Relativamente ao Ozono, não se registaram ultrapassagens aos Valores Limiar de 

Informação e de Alerta ao Público para a Protecção da Saúde Humana nas duas 

estações. No que se refere aos Valores Alvo de Protecção da Saúde Humana (a 

cumprir em 2010), definido por Lei como o número de casos superiores a 120 µg/m3 

(máximo das médias octo-horárias do dia), são admissíveis 25 casos (média de três 

anos). Os últimos três anos de registos resultam numa media trianual de 13 

ultrapassagens no Instituto Geofísico de Coimbra. A estação de Montemor-o-Velho 

não apresenta dados suficientes para fazer esta análise. Quanto ao Valor Alvo de 

Protecção da Vegetação, calculado com base nos valores horários medidos entre 

Maio e Julho, não foi ultrapassado nas estações em análise. Relativamente aos 

Objectivos a Longo Prazo para o ozono (a cumprir em 2020), para a Protecção da 

Saúde Humana e para a Protecção da Vegetação constatou-se o seu total 

cumprimento.  

 

No que se refere às Partículas em Suspensão (PM10), da análise dos dados 

constata-se que foi ultrapassado 4 vezes o Valores Limite para a Protecção da Saúde 
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Humana, no Instituto Geofísico de Coimbra e 8 vezes em Montemor-o-Velho, 

estabelecido em termos de números de casos de médias diárias superiores a 

50 µg/m3 (admissíveis 35 casos por ano). Em termos de médias anuais superiores a 

40 µg/m3, não há a registar nenhuma excedência. O Limiar Inferior de Informação 

para a Protecção Humana, definido em 20 µg/m3 (médias horárias) foi excedido, no 

Instituto Geofísico, 78 vezes em 2008 e o Limiar Superior, definido em 30 µg/m3 

(médias horárias) foi excedido 29 vezes no mesmo ano. Na estação de Montemor-o-

Velho o Limiar Inferior de Informação para a Protecção Humana, definido em 

20 µg/m3 (médias horárias), foi excedido 142 vezes em 2008, e o Limiar Superior, 

definido em 30 µg/m3 (médias horárias), foi excedido 47 vezes no mesmo ano. 

 

Índice de qualidade do ar 

Os dados disponíveis revelam que em geral existe uma boa qualidade do ar na região 

Centro Litoral (ver Figura 4.9).  

 

 

Figura 4.9 – Índice de qualidade do ar na região do Centro Litoral, em 2007. 

 

Fontes de poluição 

Dentro da área da concessão mineira existem algumas fontes de poluentes 

atmosféricos, nomeadamente: 

− Duas áreas de exploração de argilas e uma unidade de lavagem de areias anexa 

a uma das áreas de exploração, pertencentes ao proponente do presente 

projecto. Os poluentes atmosféricos associados a estas actividades são as 

partículas em suspensão e os gases de combustão provenientes das máquinas 

afectas às actividades de extracção, nomeadamente monóxido de carbono 

(CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e 

partículas em suspensão. 

− Uma área de exploração de argila anexa a uma unidade industrial do sector da 

cerâmica. Os poluentes atmosféricos na área de extracção são os que foram 
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anteriormente referidos. Associado ao funcionamento da unidade industrial os 

principais poluentes atmosféricos deverão ser as partículas e os compostos de 

flúor, habitualmente denominados por fluoretos. Neste tipo de industria as 

emissões atmosféricas estão normalmente associadas a operações térmicas que 

decorrem durante o processo de fabrico, nomeadamente a secagem e a 

cozedura. Outras fontes fixas presentes podem ainda englobar caldeiras, 

fornalhas, atomizadores e operações em que não ocorre combustão, como 

sistemas de despoeiramento e cabines de pintura. 

− O tráfego rodoviário que circula na estrada EN1-7 que atravessa a área da 

concessão. Os poluentes atmosféricos são o monóxido de carbono (CO), óxidos 

de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em 

suspensão. 

 

Na envolvente próxima da área da concessão existem diversas fontes de poluentes 

atmosféricos, nomeadamente: 

− O tráfego rodoviário que circula na A1, que devido ao número de veículos em 

circulação constituí uma importante fonte poluente linear a nível regional. Os 

poluentes são os característicos do tráfego rodoviário, nomeadamente o 

monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), 

hidrocarbonetos e partículas em suspensão. 

− O aterro sanitário da ERSUC localizado a Este da área da concessão poderá ser 

responsável pela emissão de odores desagradáveis devido essencialmente à 

emissão de mercaptanos e gases sulfurosos. Os compostos orgânicos voláteis 

(COVs) são também produzidos nos aterros, mas regra geral em quantidades 

vestigiais. O gás metano e o dióxido de carbono são os gases produzidos em 

maiores quantidades. Este aterro possui um Sistema de Aproveitamento 

Energético do Biogás pelo que tem emissões associadas ao motor gerador e a 

um queimador de biogás. Os poluentes emitidos são o monóxido de carbono 

(CO), partículas, compostos orgânicos voláteis (COV), dióxido de enxofre (SO2) e 

óxidos de azoto (NOx). Muitas vezes aos aterros estão também associadas 

emissões de poeiras, devido às movimentações de terras necessárias para a 

cobertura dos resíduos. 

 

A nível regional, para além da contribuição da circulação rodoviária na degradação 

da qualidade do ar, refere-se ainda a actividade industrial. No concelho de Coimbra, 

existem quatro unidades abrangidas pelo diploma PCIP (Prevenção e Controlo 

Integrado da Poluição), nomeadamente uma fundição de metais ferrosos, a fábrica 

de cimento da Cimpor, a cerâmica Ceres e o já referido aterro de Taveiro. No 

concelho de Condeixa-a-Nova não existe registo de instalações PCIP. 
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4.8. Ambiente sonoro 

 

4.8.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização do ambiente sonoro na zona do projecto, foram considerados os 

seguintes aspectos: 

− Caracterização acústica da zona – níveis sonoros e fontes de ruído. 

− Análise da susceptibilidade ao ruído da zona envolvente. 

 

O objectivo ambiental é manter um ambiente sonoro compatível com as 

actividades presentes. 

 

4.8.2. Metodologia 

 

Para se caracterizar a área envolvente do projecto em termos de ambiente sonoro, 

procedeu-se à identificação das fontes de ruído presentes e foi analisada a 

susceptibilidade ao ruído da zona envolvente com base em cartografia e trabalho de 

campo.  

 

Foi efectuada uma caracterização acústica através de medições em dois pontos 

localizados na envolvente da área do projecto. As medições foram efectuadas 

durante os três períodos de referência, no dia 15 de Dezembro de 2009. 

 

As condições meteorológicas no dia de medição estão apresentadas no Quadro 4.16. 

 

Quadro 4.16 – Condições meteorológicas registadas nos dias de medição. 

 Período diurno Período entardecer Período nocturno 

Temperatura 10 ºC 8 ºC 5 ºC 

Vento NW 3,6 km/h NW 3,6 km/h NW 3,6 km/h 

Humidade 48,9% 48,9% 48,9% 

Precipitação 0 mm 0 mm 0 mm 
Fonte: Estação Meteorológica de Coimbra (aeródromo). 

 

O equipamento usado em todas as medições foi: 

− Sonómetro modular integrado Brüel & Kjær 2260, devidamente calibrado; 

− Calibrador sonoro Brüel & Kjær 4231; 

− Tripé; 

− Protector de vento. 

 

As medições foram efectuados de acordo com a normalização aplicável – NP 1730. 

Os tempos de amostragem foram de 30 minutos. 

 

Foram ainda consultados os extractos do mapa de ruído de Coimbra.  
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4.8.3. Enquadramento legal 

 

A legislação nacional sobre ruído, consubstanciada pelo Regulamento Geral do Ruído 

(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) prevê a Regulação da produção de ruído 

através de valores limite de exposição (Artigo 11º). A classificação das zonas 

sensíveis e mistas é efectuada em função do valor dos parâmetros Lden e Ln, sendo 

 

Lden, o Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno, dado pela fórmula : 
 

Lden = 





×+×+××

++
10
10

10
5

10 1081031013
24
1

log10
LnLeLd

  , em que: 

 

Ld – Indicador de ruído diurno (das 7 às 20 horas); 

Le – Indicador de ruído do entardecer (das 20 às 23 horas); 

Ln – Indicador de ruído nocturno (das 23 às 7 horas).  

 

Nas zonas sensíveis, têm que ser respeitados os seguintes limites: 
− Lden ≤ 55 dB(A), e 

− Ln  ≤45 dB (A). 

 

Nas zonas mistas, têm que ser respeitados os seguintes limites: 
− Lden ≤ 65 dB(A), e 

− Ln  ≤55 dB (A). 

 

As zonas sensíveis, segundo o RGR, são áreas definidas em plano municipal de 

ordenamento de território como vocacionadas para uso habitacional, ou para 

escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 

podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinados a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, 

papelarias e outros estabelecimentos de comercio tradicional, sem funcionamento 

no período nocturno.   

 

As zonas mistas são definidas em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afecta a outros usos, para além dos referidos na definição de 

zonas sensíveis. 

 

No que se refere às actividades ruidosas permanentes (Artigo 13º do Capítulo III), 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 dos valores limite fixados 

(Artigo 11º) e ao cumprimento do critério de incomodidade: 
 “a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado 
durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação 
e o valor do indicador LAeq, do ruído residual, diferença que não pode exceder 
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5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período entardecer e 3 dB(A) no período 
nocturno”. 

 

No que concerne às actividades ruidosas temporárias (Artigo 14º do Capítulo III), é 

expressamente proibido o exercício destas actividades na proximidade de: 

- Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre 

as 20 e as 8 horas; 

- Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; 

- Hospitais ou edifícios similares. 

 

O valor do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) do ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular deve ser corrigido de acordo com as 

características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por 

nível de avaliação (LAr), aplicando a seguinte fórmula: 

 

LAr = LAeq + K1 + K2, onde K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva. 

 

No caso de se verificar que o sinal sonoro em avaliação revela características tonais 

ou exibe características impulsivas, aqueles factores de correcção serão, cada um, 

de 3 dB. Caso contrário, serão de 0 dB. 

 

Ainda de acordo com o Anexo I, à diferença entre o ruído particular corrigido (LAr) e 

o LAeq do ruído residual, estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 13º, deverá ser 

adicionada uma constante correctiva D em função da relação percentual entre a 

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

de referência (Quadro 4.17). 

 

Quadro 4.17 - Factor de correcção função da duração acumulada de ocorrência do ruído particular. 

Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de ocorrência 

do ruído particular e a duração total do período de referência 

Diferencial permitido 

dB(A) 

q ≤ 12,5 % 4 

12,5 % < q ≤ 25 % 3 

25 %< q ≤ 50 % 2 

50 % < q ≤ 75 % 1 

q > 75% 0 

 

4.8.4. Caracterização da zona 

 

Na envolvente próxima da área do projecto os usos sensíveis ao ruído correspondem 

às habitações (ver Figura 4.10), nomeadamente: 

− as localizadas no Casal Balcão, pertencente ao concelho de Condeixa-a-Nova, a 

675 m a Sudoeste da área da concessão, correspondente ao ponto 1 de medição 

do ruído; 
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− as localizadas na Quinta dos Cunhas, pertencente ao concelho de Coimbra, a 

cerca de 860 m a Oeste da área da concessão, corresponde ao ponto 2 de 

medição do ruído; 

 

 

Figura 4.10– Localização dos pontos de medição do ruído e dos alvos sensíveis ao ruído. 

 

Importa referir que entre a área de exploração e as habitações do lugar de Casal 

Balcão estão localizadas a unidade de lavagem de inertes e outra pedreira. 

 

As principais fontes de ruído na área do projecto têm origem nos veículos que 

circulam na rede rodoviária local, na actividade extractiva que já ocorre dentro da 

área da concessão mineira (três áreas de extracção activas), no funcionamento de 

uma unidade de lavagem de areias e no funcionamento de uma unidade cerâmica. 
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Para a caracterização dos níveis sonoros foram realizadas medições acústicas junto 

dos usos sensíveis na envolvente da área de implantação do projecto. Foram, assim, 

seleccionados dois locais (ver Figura 4.11) cujos níveis sonoros nos vários períodos 

de referência e respectiva correcção, conforme determinado legalmente, se 

encontram nos Quadros 4.18, 4.19 e 4.20. No Anexo V apresenta-se os registos das 

leituras e certificados de calibração do equipamento de medição. 

 

Quadro 4.18 – Níveis sonoros da situação de referência e respectiva correcção, para o período 

diurno. 

Ponto 
LAeq 

(dB(A)) 

Ruído 

Tonal 

Ruído 

Impulsivo 

Ruído corrigido 

LAr (dB(A)) 
Fontes de ruído 

1 – Casal Balcão 45,3 Não Não 45,3 Unidade de lavagem 

Animais 

Tráfego rodoviário 

2 – Quinta dos 

Cunhas 

66,3 Não Não 66,3 Unidade de lavagem 

Animais 

Tráfego rodoviário 

 

Quadro 4.19 - Níveis sonoros da situação de referência e respectiva correcção, para o período do 

entardecer. 

Ponto 
LAeq 

(dB(A)) 

Ruído 

Tonal 

Ruído 

Impulsivo 

Ruído corrigido 

LAr (dB(A)) 
Fontes de ruído 

1 – Casal Balcão 35,9 Não Não 35,9 Animais 

Tráfego rodoviário 

2 – Quinta dos 

Cunhas 

51,0 Não Não 51,0 Animais 

Tráfego rodoviário 

 

Quadro 4.20 - Níveis sonoros da situação de referência e respectiva correcção, para o período 

nocturno. 

Ponto 
LAeq 

(dB(A)) 

Ruído 

Tonal 

Ruído 

Impulsivo 

Ruído corrigido 

LAr (dB(A)) 
Fontes de ruído 

1 – Casal Balcão 36,8 Não Não 36,8 Animais 

Tráfego rodoviário 

2 – Quinta dos 

Cunhas 

49,7 Não Não 49,7 Animais 

Tráfego rodoviário 

 

A comparação dos valores de Lden e Ln (Quadro 4.21) com os limites sonoros definidos 

pelo Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 de Janeiro, permite verificar que os níveis de 

ruído no ponto 1 são compatíveis com os níveis de exposição máxima admissíveis 

para Zonas Sensíveis (Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)), e que o ponto 2 apenas 

cumpre os requisitos definidos para Zonas Mistas (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)). 

 

Quadro 4.21 – Valor de Lden e Ln para os pontos de medição. 

Ponto Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

1 – Casal Balcão 45,5 36,8 

2 – Quinta dos Cunhas 64,3 49,7 
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Os mapas de ruído disponibilizados pela Câmara Municipal de Coimbra foram 

elaborados tendo em conta o antigo Regime Geral do Ruído, pelo que foram apenas 

contemplados dois períodos de referencia temporais. 

 

Segundo os extractos do mapa de ruído analisados (ver Figuras 4.11 e 4.12), os níveis 

sonoros mais elevados registados dentro da área de concessão ascendem a 70 dB(A) 

no período diurno e a 65 dB(A) no período nocturno, junto à EN1-7 que atravessa a 

área e à unidade cerâmica.  

 

 

Figura 4.11 – Extracto do mapa de ruído de Coimbra para o período diurno. 
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Figura 4.12 – Extracto do mapa de ruído de Coimbra para o período nocturno. 

 

 

4.9. Resíduos industriais 

 

4.9.1. Aspectos a analisar e os objectivos ambientais 

 

Na caracterização dos resíduos são descritas as infra-estruturas de gestão existentes 

a nível local, regional e nacional.  

 

O objectivo ambiental é eliminar o potencial poluente dos resíduos produzidos 

decorrente do projecto por forma não perturbar a qualidade do ambiente. 
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4.9.2. Caracterização de base 

 

Os concelhos de Coimbra e Condeixa-a-Nova encontram-se abrangidos pelo 

subsistema de gestão de resíduos do Mondego, pertencente ao Sistema 

Multimunicipal do Litoral Centro ERSUC. Este sistema de gestão de resíduos está 

dividido em três subsistemas, o Baixo Vouga, o já referido Mondego e o Baixo 

Mondego. 

 

A área abrangida pelo sistema da ERSUC corresponde a 6.679 km2, com uma 

população servida de 970.702 habitantes (dados de 2001) e uma produção anual de 

resíduos de 396.897 ton (dados de 2006).  

 

O subsistema do Mondego além dos referidos concelhos, serve também os concelhos 

de Anadia, Arganil, Cantanhede, Lousã, Mealhada, Mirando do Corvo, Penacova e 

Vila Nova de Poiares. É constituído por um aterro e uma estação de triagem 

localizados em Taveiro, concelho do Coimbra, por uma estação de transferência 

localizada no concelho de Góis e por dois ecocentros nos concelhos de Coimbra e 

Góis. 

 

No concelho de Condeixa-a-Nova a Câmara Municipal, através da Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos (DASU), é responsável pela programação, execução e 

controlo de todas as operações associadas à gestão de resíduos sólidos urbanos, com 

excepção das operações de valorização e eliminação dos mesmos que é 

responsabilidade da ERSUC. 

 

Relativamente aos resíduos industriais, a recolha e gestão é efectuada por empresas 

licenciadas que operam em todo o país.  

 

 

4.10. Recursos biológicos: flora e fauna  

 

4.10.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização dos sistemas ecológicos da zona de influência do projecto foram 

considerados os seguintes aspectos: 

− Áreas de conservação da natureza:  

- Verificação da existência de locais com estatuto de protecção legal. 

− Flora e Vegetação: 

- Enquadramento biogeográfico e vegetação climácica. 

- Identificação das espécies e das comunidades vegetais naturais e semi-naturais e 

dos seus factores de degradação. 

- Habitats naturais. 

- Avaliação e valorização biológica. 
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− Fauna: 

- Identificação e caracterização das diversas espécies faunísticas presentes ou 

potencialmente presentes, e a sua distribuição pelos respectivos habitats 

identificados. 

- Avaliação e valorização biológica. 

 

O objectivo ambiental é a não afectação de espécies e habitats com elevado valor 

ecológico. 

 

4.10.2. Áreas de Conservação da Natureza 

 

4.10.2.1.Metodologia 

 

A verificação da existência de áreas de conservação da natureza na área de 

implantação do projecto, ou na sua zona de influência, foi realizada com base na 

cartografia fornecida pelo ICNB (http://www.icn.pt/sipnat), com a delimitação das 

áreas classificadas de Portugal, e a delimitação das áreas incluídas na Rede Natura 

2000 (http://www.icn.pt/psrn2000/). Caso ocorra alguma área classificada, ela será 

descrita com base na bibliografia consultada e na legislação especifica. 

 

4.10.2.2.Caracterização de base 

 

A área de estudo não se encontra inserida em nenhuma área classificada como sendo 

de conservação da natureza, nomeadamente em Área Protegida ou Sítio da Rede 

Natura: Zona de Protecção Especial (Directiva Aves) e Sítios da Lista Nacional 

(Directiva Habitats).  

 

A área classificada mais próxima da área de estudo é o Paul de Arzila (Figura 4.13), 

situado a cerca de 1,5 km a Oeste. Nos parágrafos seguintes é realizada uma breve 

caracterização desta área classificada de forma a verificar se existe relação com a 

área do projecto. 
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Figura 4.13 – Áreas classificadas como sendo de conservação da natureza na envolvente ao projecto. 

 

Caracterização da Reserva Natural do Paul de Arzila 

O Paul de Arzila apresenta os seguintes regimes de protecção:  

- Reserva Natural do Paul de Arzila (RNPA) - Decreto-Lei nº 219/88, de 27 de 

Junho, e Decreto Regulamentar nº 45/97, de 17 de Novembro.  

- Zona de Protecção Especial, ao abrigo da “Directiva Aves”.  

- Sítio da Lista Nacional de Sítios, ao abrigo da “Directiva Habitats” - Paul de Arzila 

(PTCON0005).  

- Reserva Biogenética do Conselho da Europa.  

- Biótopo CORINE (C12200031).  

- Lista de Zonas Húmidas de Importância Internacional – Sítio Ramsar (Maio, 1996). 

 

A RNPA é um importante biótopo, possuidor de elevada diversidade biológica. Situa-

se numa zona de transição bioclimática manifestando, simultaneamente, as 

características mediterrânicas e atlânticas. O elevado número e a diversidade de 

taxa de plantas vasculares existentes na área da Reserva resultam da situação 

geográfica e das características climáticas e edáficas locais, ocorrendo desde 

plantas fisicamente holo-higrófitas, na zona paludosa, até às fisicamente xerófitas 
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na zona envolvente. A RNPA é caracterizada pela presença de espécies 

mediterrânicas como o sobreiro (Quercus suber) e o medronheiro (Arbutus unedo), 

espécies características da zona de transição climática como o carvalho-cerquinho 

(Quercus faginea subsp. broteroi), assim como plantas tipicamente atlânticas como 

a aveleira (Corylus avellana) e o carvalho-alvarinho (Quercus robur). A área da 

Reserva apresenta assim duas séries climatófilas, devido a encontrar-se numa zona 

de transição entre as Classes Quercetea llicis (mediterrânica) e Querco – Fagetea 

(eurosiberiana). Na área central permanentemente alagada, com cerca de 150 ha, 

predominam espécies de plantas hidrófitas como o bunho (Scirpus lacustris subsp. 

lacustris), a tabúa (Typha latifolia) e o caniço (Phragmites australis).  

 

Os resultados dos diversos estudos e contagens de aves, permitiu referenciar um 

total de 125 espécies, das quais merecem destaque: a garça-vermelha (Ardea 

purpurea), o garçote (Ixobrychus minutus), a águia-sapeira (Circus aeroginosus), o 

milhafre-preto (Milvus migrans), a franga-d'água-malhada (Porzana porzana) e a 

felosa-poliglota (Hippolais polyglota). Esta área salienta-se também como 

importante zona de passagem outonal para migradores, servindo como área de 

alimentação e repouso, em particular para passeriformes tais como a felosa-dos-

juncos (Acrocephalus schoenobaenus), o rouxinol-dos-caniços (Acrocephalus 

scirpaceus), a felosa-musical (Phylloscopus trochilus) e o pisco-de-peito-azul 

(Luscinia svecica). O paul abriga também algumas aves nidificantes, com 

importantes efectivos populacionais de espécies migradoras estritamente 

paludícolas, nomeadamente a felosa-dos-juncos (Acrocephalus schoenobaenus) e o 

rouxinol-grande-dos-caniços (Acrocephalus arundinaceus). 

 

Considera-se que a área do projecto se encontra fora da área de influencia da RNPA, 

essencialmente por dois motivos: 

- O projecto situa-se a cerca 1,5 km a Este da RNPA. 

- A área de implantação do projecto não se situa em nenhum importante corredor 

ecológico nem ocorrem biótopos que caracterizam esta área classificada. 

 

4.10.3. Flora e Vegetação 

 

4.10.3.1.Metodologia 

 

A caracterização da flora e vegetação foi realizada em 4 fases: 

 

1ª fase: Enquadramento biogeográfico e vegetação natural potencial da região de 

implantação do projecto em análise, através da utilização de bibliografia e 

cartografia específica. Nesta fase foi ainda realizada a consulta e recolha de 

elementos bibliográficos e cartográficos disponíveis sobre a flora e a vegetação na 

região em causa, tratando e sistematizando a informação existente.  
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2ª fase: Definição da área de estudo, que corresponderá à área directa e 

indirectamente afectada pelas diferentes componentes do projecto, em relação aos 

recursos florísticos. 

 

3ª fase: Identificação e caracterização da flora e da vegetação presente na área 

de estudo definida. Nesta fase procedeu-se à caracterização dos biótopos e do tipo 

de vegetação associado a cada um, com recurso à cartografia de base, fotografia 

aérea e reconhecimento de campo. 

 

Durante o trabalho de campo foram recolhidas espécies florísticas presentes em 

cada uma das comunidades identificadas. Estas espécies foram identificadas 

recorrendo às floras: Coutinho (1939), Franco (1971, 1984), Franco & Afonso (1994, 

1998, 2003) e Valdés et al. (1987).  

 

4ª fase: Identificação das áreas ecologicamente sensíveis e avaliação do seu grau 

de sensibilidade. A avaliação da importância dos biótopos e das espécies presentes 

na área em estudo foi feita do ponto de vista da conservação da natureza, tendo em 

conta:  
− O estado de evolução/regressão das comunidades vegetais, relativamente à vegetação 

climácica, considerando-se que o estádio climácico constitui o valor ecológico máximo, e 

que à medida que as comunidades se afastam deste estádio vão diminuindo o seu valor. 

− A possibilidade de restauro das condições potenciais primitivas. 

− A presença de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas ou em Perigo de Extinção) 

e definição da importância de cada formação vegetal, no âmbito local, regional e 

nacional. 

− O estatuto de protecção legal referente a habitats ou espécies, constantes na Directiva do 

Conselho das Comunidades Europeias relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da 

Fauna e Flora Selvagens – Directiva “Habitats” (Directiva 92/43/CEE, Decreto-Lei 

n.º 49/2004, de 24 de Fevereiro), na Convenção relativa à Conservação da Vida Selvagem 

e do Meio Natural da Europa - Convenção de Berna (Decreto-Lei n.º316/89, de 22 de 

Setembro).  

 

4.10.3.2.Caracterização de base 

 

Enquadramento biogeográfico e vegetação potencial 

Biogeograficamente, a área de estudo encontra-se inserida na Região Mediterrânica, 

Subregião Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica, 

Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector Divisório Português, Subsector 

Beirense-Litoral (Costa, 2001). 

 

É a área do óptimo biogeográfico dos carvalhais termófilos de carvalho-roble do 

Rusco aculeati-Quercetum roboris viburnetosum tini. Na sua orla arbustiva sombria 

e ligeiramente edafo-higrófila ocorre uma comunidade endémica em que domina o 

azereiro (Prunus lusitanica) – Fragulo alni-Prunetum lusitanicae – que muitas vezes 

se encontra já em contacto com o amial Scrophulario-Alnetum glutinosae. O urzal 
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Ulici minoris-Ericetum umbellatae é uma das etapas regressivas dos carvalhais de 

Quercus robur mais abundantes. Grande parte deste território é ocupada pelos 

bosques de sobreiro – Asparago aphylli-Quercetum suberis, e pelas suas etapas 

subseriais: Erico-Quercetum lusitanicae e Lavandulo luisieri-Ulicetosum jussiaei 

ulicetum minoris. A subassocição ulicetum minoris da associação Lavandulo luisieri-

Ulicetum jussiaei é endémica desta região.  

 

Na área de estudo a vegetação natural potencial (climax-climácica) são os carvalhais 

marcescentes / sub-marcescentes de carvalho-cerquinho (Quercus faginea), com 

abundância de outros carvalhos, particularmente do Quercus suber (Sobreiro). 

 

Caracterização da área de estudo 

A área de estudo deste projecto, em relação ao recursos florísticos, é a área da 

Concessão Mineira, que se considera como sendo a área de influência directa do 

projecto, acrescida da sua envolvente mais próxima, que se considera como sendo a 

área de influência indirecta. 

 

A área de estudo apresenta formações antropogénicas semi-naturais, com reduzida 

diversidade biológica, estando bastante intervencionada, nomeadamente na área de 

influência directa´, que apresenta um uso essencialmente de floresta de produção 

de eucalipto (Eucaliptus sp.) e pinheiro bravo (Pinus pinaster), em povoamentos 

puros e mistos. O coberto vegetal apresenta baixa cobertura sendo constituído 

essencialmente por espécie arbustivas. Ocorrem ainda áreas bastante 

intervencionadas devido à indústria extractiva, um aterro e outras actividades 

industriais. Ocorrem também, em algumas áreas, plantas exóticas, nomeadamente, 

acácias: mimosa (Acacia dealbata) e acácia-das-espigas (Acacia longifolia). Ocorrem 

ainda alguns exemplares de carvalhos (Quercus spp.) dispersos pela mancha 

florestal.  

 

Deste modo, na área de estudo foram identificados os seguintes biótopos principais 

(Figura 4.14): 
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Figura 4.14 – Biótopos presentes na área do projecto. 

 

- Biótopo florestal – constituído principalmente por eucalipto (Eucaliptus 

globulus), ocorrendo no entanto áreas de povoamento misto com pinheiro bravo 

(Pinus pinaster). Nestas áreas o sub-coberto apresenta baixa cobertura sendo 

geralmente composto por matos rasteiros, constituídos principalmente por 

tojos (Ulex sp.), urzais (Erica sp.) e fetos (Pteridium aquilinum). Ocorrem ainda 

alguns exemplares de carvalhos (Quercus sp.) dispersos, bem como infestantes 

(Acacia sp.). É o biótopo predominante na área de estudo. 
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Fotografia 4.3 – Biótopo florestal. Fotografia 4.4 – Coberto arbustivo. 

 

- Biótopo agrícola – na área de estudo ocorrem algumas áreas com uso agrícola, 

cujo principal tipo de cultivo é o milho e a vinha, e alguma agricultura de 

regadio. São áreas cujas comunidades vegetais são predominantemente 

ruderais, pois encontram-se fortemente condicionadas pela acção humana. 

Como tal, nestes habitats predominam comunidades herbáceas, especialmente 

constituídas por espécies da família das Gramineae e da Leguminosae, e 

espécies subarbustivas. 

 

- Biótopo artificializado - representam, em geral, meios mais ou menos 

alterados pela acção humana, como sejam bermas e taludes de caminhos, e 

principalmente as áreas de extracção de inertes. Associado a estes meios 

ocorrem comunidades ruderais fortemente condicionadas quer pela acção 

humana directa, quer pelos factores edáficos, por vezes profundamente 

alterados. Assim, nestes habitats predominam comunidades herbáceas e 

subarbustivas, embora, caso os factores marcantes que conferem 

características de ruderalidade ou de artificialidade se atenuem, possam 

evoluir para comunidades mais complexas e estruturadas, as quais 

progressivamente adquirem maior grau de naturalidade. Associado ao biótopo 

artificial ocorrem frequentemente comunidades de infestantes, nomeadamente 

mimosa (Acacia dealbata) e a acácia-das-espigas (Acacia longifolia). 

 

Associado ao biótopo artificializada há a destacar a presença do biótopo húmido: 

 

- Biótopo húmido  – este biótopo corresponde a pequenos charcos ou lagoas, 

associadas à actividade extractiva. São biótopos que se encontram 

sazonalmente cobertos com água e temporariamente sem água de cobertura, 

embora em geral mantenham humidade edáfica considerável. Estes pequenos 

charcos de fraca expressão, tem como vegetação dominante o Juncus spp., 

Typha e Cyperus spp., e algumas espécies dos géneros Carex e Paspalum . 
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Fotografia 4.5 – Lagoa junto à lavagem de areias. Fotografia 4.6 - Lagoa numa antiga área de exploração. 

 

Valor da área de estudo: espécies e habitats 

Das espécies pertencentes ao elenco florístico (Quadro 1 no Anexo VI) não foram 

identificadas espécies endémicas, nem foram identificadas espécies ou habitats com 

estatuto de protecção. 

 

A presença de elenco florístico pouco diversificado, associado principalmente à 

floresta de produção e a existência de biótopos artificializados, e a ocorrência de 

biótopos com pouco interesse ecológico, permite considerar que a área de estudo 

apresenta um baixo valor ecológico. 

 

4.10.4. Fauna 

 

4.10.4.1.Metodologia 

 

A caracterização dos recursos faunísticos foi realizada em 4 fases: 

 

1ª fase: Consulta, tratamento e sistematização de dados bibliográficos, a nível 

local e regional. Foi ainda realizada a definição da área de estudo, que corresponde 

à área que é directa e indirectamente afectada pelas diferentes componentes do 

projecto.  

 

Foi utilizada bibliografia específica para a caracterização dos recursos faunísticos, 

tais como os atlas de distribuição de espécies, entre os quais se destacam: Oliveira e 

Crespo (1989), Rufino (1989) e o Livro Vermelho dos Vertebrados.  

 

2ª fase: Identificação e caracterização da fauna observada no local e a 

potencialmente ocorrente na área de estudo para cada um dos biótopos 

identificados e caracterizados na análise da flora e vegetação. Foram consideradas 

quer as espécies que efectiva ou potencialmente ocorrem na área de estudo quer as 
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espécies que apenas utilizam o local como ponto de passagem e local de 

alimentação.  

 

Nesta fase foi realizado trabalho de campo. As técnicas de inventariação utilizadas 

variaram dependendo das características ecológicas e comportamentais dos grupos 

faunísticos considerados. Deste modo, para cada grupo de espécies os trabalhos 

foram executados do seguinte modo: 

− Avifauna – o método de detecção utilizado foi a procura e identificação por 

observação directa, contacto visual e auditivo. Efectuaram-se percursos para a 

sua detecção na área de estudo. Por último, foi recolhida informação de forma 

casuística, como por exemplo a observação da presença de animais atropelados 

nas estradas. 

− Mamíferos - foi efectuada a procura de indícios da sua presença ou passagem no 

terreno, nomeadamente, pegadas, trilhos, fossadas, restos alimentares e 

excrementos, que pudessem indicar a presença de espécies e tentativa de 

observação directa na área de estudo.  

− Répteis e anfíbios – o método utilizado foi a observação directa. Realizaram-se 

percursos para a sua detecção, com procura direccionada a locais propícios à 

sua ocorrência. 

 

3ª fase: Com base no elenco faunístico foi realizada a valoração das espécies 

potencialmente existentes na área de estudo. Para cada uma das espécies 

identificadas, faz-se referência ao estatuto de conservação em Portugal, com base 

na legislação existente a nível nacional: 

 
Convenção de Bona  

Convenção sobre a Conservação 
de Espécies Migradoras da Fauna 
Selvagem 

Decreto-Lei 103/80, 
de 11 de Outubro 

− ANEXO I – Espécies migradoras ameaçadas;  
− ANEXO II - Espécies migradoras cujo estado e conservação é 
desfavorável. 

Convenção de Berna  

Convenção sobre a Vida Selvagem 
e os Habitats Naturais na Europa 

Decreto-Lei 316/89, 
de 22 de Setembro 

− ANEXO II – Espécies da fauna estritamente protegidas;  
− ANEXO III – Espécies da fauna protegidas 

Directivas Aves / Habitats 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de Abril, que 
procedeu à transposição para a 
ordem jurídica interna da 
Directiva Aves e da Directiva 
Habitats 

Decreto-Lei 49/2005, 
de 24 de Fevereiro 

− ANEXO A-I - Espécies de aves de interesse comunitário cuja 
conservação requer a designação de zonas de protecção especial 

− ANEXO A-II - Espécies de aves cujo comércio é permitido nas 
condições previstas na alínea a) do n.º 7 do artigo 11.o (Espécies 
constantes do anexo A-II, quando as aves tenham sido 
legalmente capturadas ou mortas ou legalmente adquiridas de 
outro modo) 

 

− ANEXO B-II - Espécies animais de interesse comunitário cuja 
conservação exige a designação de zonas especiais de 
conservação 

− ANEXO B-IV - Espécies animais de interesse comunitário que 
exigem uma protecção rigorosa 

− ANEXO B-V - Espécies animais de interesse comunitário cuja 
captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto 
de medidas de gestão. 

 

− ANEXO D - Espécies cinegéticas 
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As espécies inventariadas foram ainda classificadas segundo o seu estatuto de conservação, 

apresentado no Livro Vermelho dos Vertebrados, de acordo com os critérios da UICN (União 

Internacional da Conservação da Natureza), ver Quadro 4.22. 

 

Quadro 4.22 - Categorias de conservação das espécies de Fauna de Vertebrados, segundo a adaptação dos 

critérios da UICN (2001). 

EX - EXTINTO Quando não restam quaisquer dúvidas que o último indivíduo morreu. 

EW - EXTINTO na NATUREZA Quando o taxon é dado como sobrevivendo apenas em cultivo, cativeiro ou como uma 

população (ou populações) naturalizada fora da sua anterior área de distribuição. 

CR - CRITICAMENTE em PERIGO Taxon enfrentado um risco de extinção na natureza extremamente elevado. 

EN – EM PERIGO Taxon enfrentado um risco de extinção na natureza muito elevado. 

VU - VULNERÁVEL Taxon enfrentado um risco de extinção na natureza elevado. 

NT – QUASE AMEAÇADO Taxon que não se qualifica actualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou 

Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe venha a ser atribuído uma categoria de 

ameaça num futuro próximo. 

LC – POUCO PREOCUPANTE Taxon que não se qualifica como Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou 

Quase Ameaçado. 

DD - INFORMAÇÃO 

INSUFICIENTE 

Taxon sobre o qual não há informação adequada para fazer uma avaliação directa ou 

indirecta do seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou estatuto da 

população. 

NE - NÃO AVALIADO Taxon que ainda não foi avaliado pelos presentes critérios. 

 

4ª fase: Identificação das áreas ecologicamente sensíveis e avaliação do grau de 

sensibilidade dos sistemas ecológicos em presença e da respectiva capacidade de 

utilização pelos recursos faunísticos, com base nos biótopos existentes e nas 

espécies ocorrentes ou potencialmente ocorrentes na área de estudo.  

 

4.10.4.2.Caracterização de base 

 

Para a descrição dos recursos faunísticos foram identificadas as espécies existentes 

ou potencialmente existentes nos biótopos identificados na área em análise (ver 

ponto 4.9.3), sendo a área de estudo para a fauna sensivelmente a mesma que a 

definida para a flora e vegetação. 

 

Na área de estudo, com base no tipo de coberto vegetal presente, foram 

identificados os seguintes biótopos da fauna de vertebrados: 

− Biótopo florestal (eucaliptal e pinhal). 

− Biótopo agrícola. 

− Biótopo artificializado.  

− Biótopo húmido, associado a pequenos charcos. 

 

Relativamente às condicionantes supracitadas, a área onde o projecto se insere 

apresenta aspectos desfavoráveis ao estabelecimento de comunidades animais, 

importantes para a conservação das espécies, designadamente: 
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- A densidade populacional pode ser considerada média a elevada no contexto 

nacional determinando elevados níveis de perturbação. 

- A área encontra-se ocupada por extensas florestas de produção de pinhal e de 

eucaliptal. 

- Nenhum dos tipos de coberto vegetal da área de estudo constitui um habitat 

raro no contexto nacional. 

- A área localiza-se numa região intensamente cruzada por rodovias e áreas 

urbanas e industriais, factores que contribuem para a fragmentação dos 

habitats. 

 

Assim, apesar de serem referenciadas diversas espécies com estatuto de 

conservação listadas nas várias directivas consideradas (Quadro 4.23), associadas a 

meio florestais e agrícolas, a habitats em mosaico e ainda a meios humanizados, 

considera-se que é pouco provável que a sua ocorrência nesta área seja 

significativa. 

 

Quadro 4.23 – Número de espécies do elenco faunístico com estatuto de protecção. 

  Nº de Espécies 

  Aves Mamíferos Répteis e Anfíbios 

VU 2 - - 

NT 3 1 - 

LC 51 10 11 

Estatuto de 

Conservação 

DD - - - 

Anexo I - - - Convenção  

de Bona Anexo II 19 - - 

Anexo II 43 - 1 Convenção  

de Berna Anexo III 7 5 5 

Anexo A-I 4 - - 

Anexo B-IV - - 4 

Anexo B-V - 1 1 

Directiva 

Habitats 

Anexo D 8 - - 

Nº total de espécies 56 11 11 

 

Através da listagem apresentada, composta por 78 espécies de vertebrados 

terrestres, considerados como sendo possível a sua ocorrência na área de estudo, 

consegue-se obter uma ideia acerca da potencial riqueza faunística da área de 

estudo. No entanto, as perturbações provocadas principalmente pela indústria 

extractiva, pelo aterro da ERSUC e pela proximidade à A1, que contorna a área de 

Concessão a Este, levam-nos a considerar que os elementos faunísticos considerados 

para a área de estudo são apenas representativos a nível regional, mas pouco 

significativos em termos da fauna local existente na área de influência directa do 

projecto. 

 

Avifauna 

Foram consideradas como existentes ou potencialmente ocorrentes na área de 

estudo 56 espécies de aves (ver Quadro 2 e o Anexo VI). São principalmente espécies 
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características de áreas de florestas e de matos e espécies que têm preferência por 

locais compartimentados. 

 

Em relação ao estatuto de conservação, as espécies listadas têm maioritariamente 

estatuto de LC - “pouco preocupante”, ocorrendo espécie com estatuto de NT - 

“quase ameaçada” (Rouxinol-pequeno-caniços, Papa-moscas-cinzento, Picanço-

barreteiro) e VU – “vulnerável” (Açor e Noitibó-cinzento). Existem ainda diversas 

espécies abrangidas pela Convenção de Berna, Bona e pela Directiva Aves. No 

entanto, face às condições ecológicas da área de estudo, considera-se que é pouco 

provável a sua ocorrência. 

 

É ainda de salientar a presença de ninhos da andorinha-das-barreiras (Riparia 

riparia) nos taludes da áreas já exploradas (ver Fotografia 4.7). Trata-se de uma 

espécie com estatuto “pouco preocupante”, pertencente ao Anexo II da Convenção 

de Berna. Nidifica normalmente na proximidade de água, sendo os seus ninhos 

escavados em barreiras arenosas, naturais ou artificiais. Frequentemente 

constituem colónias em areeiros ainda em exploração. Estival, a sua época de 

reprodução tem inicio em fins de Março e princípios de Abril. 

 

 
Fotografia 4.7 - Corte de uma área já explorada na área de exploração. 

 

Mamíferos 

As espécies de mamíferos consideradas como potencialmente ocorrentes na área de 

influencia do projecto, são 12 (ver Quadro 3, Anexo VI), predominantemente com 

estatuto de “pouco preocupante”, com excepção do coelho-bravo (Oryctolagus 

caniculus), com estatuto de “quase ameaçado”. 

 

 



 

Lagoasol ���� 30/03/2010 Caracterização da situação de referência 

 

4-55 

Anfíbios e Répteis 

O número de espécies de anfíbios e répteis consideradas como provavelmente 

ocorrentes são 11 (ver Quadro 4, Anexo VI). Estas têm todas estatuto de “pouco 

preocupante”. 

 

Os anfíbios e répteis são espécies que dependem da existência de habitats 

associados a massas de água permanentes em microclimas húmidos, pelo que a sua 

ocorrência na área de estudo está dependente das pequenas lagoas que se formam 

nas áreas de exploração. Deste modo, nos habitats terrestres, que predominam na 

área de estudo, é baixa a probabilidade da presença deste grupo faunístico. 

 

Valor da área de estudo 

Uma vez que é considerado como sendo pouco provável a ocorrência de espécies 

com estatuto de conservação, devido ao tipo de biótopos presentes na área de 

estudo e ao elevado grau de intervenção do Homem, considera-se que em termos 

dos recursos faunísticos o valor ecológico da área é igualmente reduzido. 

 

As espécies referenciadas para a área de estudo são espécies comuns e com ampla 

distribuição em Portugal e na Europa evidenciando a profunda acção antropogénica 

do meio e a genérica degradação das comunidades vegetais. Esta situação é o 

reflexo da intensa actividade humana devido à degradação dos habitats originais e 

sua substituição por arborizações de pinheiro e eucalipto.  

 

 

4.11. Paisagem 

 

4.11.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Neste ponto é efectuada a caracterização da paisagem da área de implantação do 

projecto em estudo e da sua zona de influência, sendo considerados os seguintes 

aspectos: 

− Estrutura da paisagem, integrando as suas componentes natural e humanizada. 

− Sensibilidade visual da paisagem. 

 

O objectivo ambiental consiste na preservação das características intrínsecas da 

qualidade da paisagem. 

 

4.11.2. Metodologia 

 

A caracterização da paisagem, na área de estudo considerada, foi efectuada através 

de análises parcelares de natureza fisiográfica e de ocupação do solo, uma vez que 

estes parâmetros são fundamentais para o conhecimento da estrutura física do 

terreno e são considerados elementos estruturantes da paisagem. Foi ainda 
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considerada a componente estética que está relacionada com a percepção sensorial 

humana, a que estão associados parâmetros ou atributos estéticos, cuja análise 

apresenta uma elevada subjectividade. Através destas análises foram definidas 

Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP), para as quais foi analisada e avaliada a 

sua sensibilidade visual ao projecto em análise. 

 

A metodologia seguida na caracterização da paisagem é baseada no tratamento 

morfológico, funcional e estético da paisagem, sendo constituída pelas seguintes 

fases: 

 

Fase 1 – Delimitação da área de influência visual do projecto 

Esta fase tem como primeiro objectivo a delimitação da área de influência visual 

do projecto, que engloba os pontos de onde será potencialmente possível observar 

o projecto em causa, constituindo assim a área de estudo para a variável paisagem. 

Esta área foi delimitada com base nas componentes do projecto, na ocupação do 

solo e na distância aos observadores potencialmente sensíveis (povoações, rede 

viária e pontos notáveis). Posteriormente, esta área foi confirmada através de 

trabalho de campo. 

 

A análise da paisagem foi realizada em duas escalas: a escala da área de estudo 

(bacia visual) e a escala da área de implantação do projecto (Concessão Mineira). 

 

Para além da análise dos parâmetros inerentes à paisagem foram também tidos em 

consideração os factores relacionados com as condições de observação. Assim, à 

medida que aumenta a distância entre os observadores e o projecto em análise os 

seus detalhes vão deixando de ser perceptíveis, havendo um ponto em que deixa de 

ser totalmente visível. Logo, a percepção visual diminui à medida que aumenta a 

distância, sendo por isso possível fixar uma distância, em função da natureza do 

terreno, a partir da qual não é possível visionar o projecto.  

 

Fase 2 – Caracterização da estrutura da paisagem 

A caracterização da paisagem na área de estudo, foi efectuada através da análise 

baseada principalmente no relevo e da ocupação do solo. A análise e representação 

gráfica foi realizada em ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica), 

utilizando o software ArcGis 9.1. 

 

A análise fisiográfica do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e 

físicos que definem e descrevem a superfície da paisagem, através da análise dos 

seguintes elementos: 

- Linhas fundamentais do relevo - análise da estrutura principal do relevo e dos 

pontos notáveis da paisagem, através da demarcação dos festos e talvegues. 

- Hipsometria - análise da altimetria da área de estudo através da qual é possível 

obter uma primeira percepção da estrutura do relevo. 
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- Declives – traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais 

pormenorizada e objectiva do relevo fornecendo uma informação quantificada. 

A classificação dos declives depende de diversos factores, como seja as 

características da área de estudo, a escala de análise e o tipo de projecto em 

causa, neste caso concreto foi adaptada a seguinte classificação: 

 
Classe de declive (%) Tipo de relevo 

0-5 Plano 

6-10 Suave 

11-15 Moderado 

16-25 Acentuado 

26-45 Muito acentuado 

> 45 Escarpado 

 

Em relação à ocupação do solo, a sua caracterização é determinante, enquanto 

expressão das acções humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável, 

cuja sustentabilidade depende necessariamente do equilíbrio dinâmico das 

interacções operadas sobre esse sistema, da qual resulta uma paisagem mais ou 

menos artificializada. 

 

A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na Cartografia CORINE 

Land Cover 2006 (CLC2006), disponibilizada pelo IGP, actualizado com base nas 

Cartas Militares n.º 240 e 241, à escala 1:25.000 do IGeoE, e nas fotografias aéreas 

da região (Google Earth). Esta informação foi posteriormente actualizada com 

recurso a trabalho de campo. 

 

Fase 3 - Delimitação e caracterização das Unidades de Paisagem 

Após a análise dos principais elementos estruturantes da paisagem (relevo e 

ocupação do solo) e do seu padrão de influência, foi efectuada uma análise 

integrada, tentando identificar e conhecer os padrões específicos de organização do 

território, manifestados de diferentes formas visuais, definindo Unidades 

Homogéneas de Paisagem (UHP). 

 

Fase 4 - Avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem 

A avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem da área de estudo resulta da 

análise da sua Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual.  

− A definição de Qualidade Visual da Paisagem encontra-se subjacente à ideia 

de avaliação da paisagem ou dos seus atributos em função de parâmetros 

estéticos, ecológicos e funcionais.  

− A Capacidade de Absorção Visual da Paisagem é uma medida da 

susceptibilidade ou sensibilidade visual da paisagem, ou seja, da maior ou 

menor capacidade de suportar o impacte visual. Esta depende essencialmente 

da geomorfologia do território e da ocupação do solo, pela influência que 

exercem no grau de exposição das componentes da paisagem ao observador.  
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Estes parâmetros são avaliados a partir da estrutura da paisagem definida na fase 

anterior, constituindo deste modo a síntese da análise paisagística realizada. Para 

cada uma das UHP, estes parâmetros serão avaliados com a seguinte classificação: 

Muito Elevada, Elevada, Média e Reduzida e Muito Reduzida, consoante a maior ou 

menor qualidade da paisagem e a sua capacidade de absorção visual. 

 

A análise da sensibilidade paisagística e visual da área de estudo, foi determinada 

em função da capacidade que cada uma das unidades de paisagem tem de manter as 

suas características e qualidade intrínseca, face ao tipo de alterações preconizadas 

para a área em questão e às características e funcionalidades do projecto. 

 

4.11.3. Caracterização de base 

 

Estrutura da paisagem 

A área de influência visual do projecto, isto é, a área de estudo para a variável 

paisagem, encontra-se restringida aos festos mais próximos, abrangendo parte das 

sub-bacias hidrográficas principais, uma que drena para a Vala do Paul de Arzila 

(sub-bacias da Ribeira de Malga e do Regueiro de Anobra) e outra para a Vala do Sul 

(parte das sub-bacias de Ribeira de Frades ou de Antanhol). 

 

O projecto insere-se na região designada de Gândaras do Sul. 

 

 

Análise fisiográfica 

Pela análise da Carta 11 (ver Anexo II), onde estão representadas as principais linhas 

de relevo, verifica-se que o projecto situa-se numa cumeada  que separa duas sub-

bacias principais. 

 

Analisando a hipsometria (Carta 12), verifica-se que a altitude na bacia visual varia 

entre 20 m (vale da ribeira de Reveles) e 170 m (na zona do aeródromo). As cotas 

dentro da área do projecto variam entre 40 a 128 m. Uma análise mais detalhada do 

relevo, ao nível dos declives presentes (Carta 13), permite verificar na área de 

estudo, o relevo é plano a moderado, ocorrendo no entanto algumas áreas de 

declive moderado a muito acidentado ou mesmo escarpado, principalmente nas 

encostas dos principais cursos de água. Na área de implantação do projecto o relevo 

é moderado a acentuado (12 a 20%).  

 

A área em que se insere o projecto e a sua envolvente encontra-se bastante 

alterada ao nível morfológico, devido principalmente à industria extractiva, que é 

uma actividade exercida há bastante tempo na área de estudo, bem como à 

presença da A1, que contorna o limite Oeste da área de estudo, e que constitui uma 

estrutura linear artificial. 
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Ocupação do Solo 

Na área analisada identificaram-se as seguintes tipologia de uso (Carta 14): 

- Espaços florestais, predominantemente de produção de eucalipto e pinheiro 

bravo, que em algumas situações aparecem em povoamentos mistos. É o uso do 

solo predominante na área de estudo (bacia visual) e na área do projecto. 

- Espaços agrícolas, que ocorrem na envolvente da área de estudo, geralmente nos 

vales dos principais cursos de água. Tratam-se de áreas de pequena dimensão de 

agricultura de sequeiro e de regadio, tendo como principal cultura o milho, 

pomares e  vinha. 

- Espaços urbanos, de pequena dimensão, dispersos ao longo da rede viária, 

nomeadamente, na proximidade da área do projecto, Alto da Serra, Quinta dos 

Cunhas, Morais e Quinta do Miranda. Salientam-se ainda, pela sua dimensão e 

proximidade à área de estudo, a vila de Taveiro e a cidade de Coimbra. 

- Espaços de infra-estruturas viárias, sendo de destacar EN1-7, que atravessa a 

área do projecto, e a A1, que contorna a Concessão a Este. 

- Industria extractiva, que constitui um uso bastante comum na área de estudo, 

ocorrendo duas áreas de extracção. Trata-se de uma actividade que se 

desenvolve em profundidade, intervindo no espaço alterando de forma 

significativa o relevo e a estrutura da paisagem. 

- Outros espaços artificiais – destacando-se na área de estudo espaços industriais 

diversos, nomeadamente uma unidade industrial de cerâmica, a GRESCO – Grés 

de Coimbra, S.A., uma metalúrgica (MIME), uma oficina e um parque de viaturas, 

um estaleiro de materiais de construção civil. Existe um gasoduto com a 

respectiva faixa de servidão, e um pequeno aglomerado habitacional, localizado 

a Sudoeste. A Norte predominam equipamentos e industriais bem como espaços 

comerciais, nomeadamente, o Estádio Municipal Sérgio Conceição, o Mercado 

Abastecedor de Coimbra, o Retail Park do Mondego e a Zona Industrial de 

Taveiro. A Sudeste existe, o Aterro Sanitário de Coimbra, explorado pela ERSUC – 

Resíduos Sólidos do Centro, S.A., e uma Estação de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR). 

 

Unidades de paisagem 

Com base principalmente nas características fisiográficas da área de estudo, foram 

definidas duas Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP), ver Carta 15, cujas 

principais características se encontram esquematizadas no Quadro 4.24. 

 

Quadro 4.24 – Unidades Homogéneas de Paisagem (UHP). 

UHP Características principais Tipo de relevo 

UHP 1 Vale de linhas de água com uso agrícola e espaços 

urbanos. 

Relevo suave a moderado 

UHP 1A  - Vale do rio Mondego – com características mais urbanas 

e com industrias e espaços comerciais. 

- 

UHP 1B - Vale do Paul de Arzila – área com características mais 

rurais. 

- 
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UHP Características principais Tipo de relevo 

UHP 2 Espaço urbano (Antanhol), de periferia da cidade de 

Coimbra, onde também ocorrem diversos espaços de 

comercio, industrias e armazenagem. 

Relevo suave a moderado 

UHP 3 Espaços essencialmente florestais, da zona de festo e de 

encosta. 

Relevo moderado a muito 

acidentado 

 

Sensibilidade visual da paisagem 

No que se refere à qualidade visual da paisagem e capacidade de absorção, o valor 

atribuído a cada uma das UHP consideradas está apresentado, de forma 

esquemática, no Quadro 4.25. 

 

Quadro 4.25 – Qualidade Visual e Capacidade de Absorção da Paisagem. 

UHP Qualidade Visual Absorção Visual 

UHP 1A Média  Média a elevada 

UHP 1B Média Média 

UHP 2 Reduzida a média Média a elevada 

UHP 3 Média a reduzida Média a elevada 

 

Assim, da análise efectuada pode-se concluir que as UHP definidas apresentam as 

seguintes características: 

- UHP 1 – corresponde às zonas de vale dos principais cursos de água, com relevo 

plano a moderado. No caso da UHP 1A, localizada a Norte, as linhas de água 

drenam para o rio Mondego. Para além do uso urbano e agrícola, existem alguns 

espaços artificiais associado a comércio, indústria e equipamento. A UHP 1B, 

corresponde ao vale que drena para o Paul de Arzila, com características de 

maior ruralidade que a anterior. Os usos agrícolas predominantes são os 

pomares, a vinha e o milho. Trata-se de uma área com uma qualidade visual 

média e uma capacidade de absorção visual média a elevada. 

- UHP 2 – abrange predominantemente a zona de Antanhol, que corresponde a 

uma zona em que as características rurais se misturam com as de uma zona de 

periferia de um grande aglomerado urbano, a cidade de Coimbra. Ocorre o uso 

urbano, agrícola, espaços artificiais de comercio, industria e armazenagem, 

sendo ainda de destacar a presença do Aeródromo Bissaya Barreto. Esta área 

apresenta uma qualidade visual média a reduzida e uma capacidade de 

absorção visual média a elevada. 

- UHP 3 – área de uso predominantemente de floresta de produção, com 

povoamentos de eucalipto e pinheiro bravo, quer em povoamentos puros quer 

mistos. Ocorrem ainda diversos aglomerados populacionais de pequena 

dimensão rodeados por uso agrícola. Nesta área ocorrem as industrias 

extractivas, pelo que se encontra em constante mudança. A área do projecto 

encontra-se nesta UHP. Trata-se de uma área com uma qualidade visual média 

e uma capacidade de absorção visual elevada, devido ao efeito barreira 

exercido pelas áreas florestais.  
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4.12. Sócio-Economia 

 

4.12.1.  Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização sócio-económica da zona de influência do projecto, foram 

considerados os seguintes aspectos: 

− População. 

− Evolução e estrutura da população activa. 

− Estrutura da actividade económica. 

 

O objectivo ambiental é manter, e se possível melhorar, as condições sociais e 

económicas na área de influência do projecto. 

 

4.12.2. Metodologia 

 

Tendo em conta a dimensão do projecto e a sua área de influência, considera-se 

como território de análise os concelhos de Coimbra e Condeixa-a-Nova. Foram 

recolhidos os dados estatísticos destes concelhos e do agrupamento do Baixo 

Mondego recorrendo ao Instituto Nacional de Estatística e outra bibliografia 

disponível. 

 

A informação foi depois tratada com o objectivo de efectuar um enquadramento 

relevante para a caracterização do meio sócio-económico susceptível de sofrer 

alteração na sequência da implementação do projecto. 

 

4.12.3. Caracterização de base 

 

População 

Os concelhos de Condeixa-a-Nova e Coimbra apresentavam em 2001 uma massa 

demográfica de 163.783 habitantes o que representa uns expressivos 48% da 

população da Sub-região do Baixo Mondego, onde se inserem. No entanto este peso 

deve-se essencialmente ao concelho de Coimbra que só por si representa 44 %.  

 

Relativamente à dinâmica demográfica, verifica-se que na década de 90 estes 

concelhos apresentaram comportamentos semelhantes mas de intensidades 

diferentes, dado que ambos cresceram mas Condeixa-a-Nova apresentou uma taxa 

de crescimento bastante superior. Estes valores encontram-se enquadrados pelo 

registado na Sub-região do Baixo Mondego e na Região Centro, apesar de 

apresentarem crescimentos ligeiros (Quadro 4.26). 

 

Entre 2001 e 2008 (Quadro 4.26) a disparidade dos comportamentos evolutivos 

acentua-se dado que em Condeixa-a-Nova se verificou um acréscimo continuado do 

seu efectivo populacional, que se traduziu num aumento de 15,6%, enquanto que em 
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Coimbra se instalou uma tendência de perda, aliás em consonância com o registado 

para a Sub-região do Baixo Mondego (-2,9%). Estes valores estão no entanto bastante 

deslocados do registado para a Região Centro (+33,7%), mas este elevado 

crescimento deve-se à reconfiguração da NUT II Região Centro, devido à inclusão de 

novas NUT III. 

 

Quadro 4.26 - Evolução da população residente. 

 

População 

residente 

1991 

População 

residente 

2001 

População 

residente 

2008 

Variação 

1991/2001 

(%) 

Variação 

2001/2008 

(%) 

Condeixa-a-Nova 13.027 15.340 17.737 +17,8 +15,6 

Coimbra 139.052 148.443 135 314 +6,8 -8,8 

Baixo Mondego 328.858 340.309 330.494 +3,5 -2,9 

Região Centro 1.721.650 1.782.254 2.383.284 +4,0 +33,7 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e www.ine.pt (estatísticas territoriais) 

 

As freguesias onde incide o projecto (Ameal, Ribeira de Frades e Taveiro, em 

Coimbra; Anobra, em Condeixa-a-Nova) apresentam baixos valores de população 

residente e baixas densidades populacionais. 

 

Quadro 4.27 – População residente e densidade populacional por freguesia em 2001. 

Freguesia População Residente Densidade Populacional (hab./km2) 

Anobra 1.357 105,9 

Condeixa-a Nova 15.340 108,7 

Ameal 1.678 149,2 

Ribeira de Frades 2.064 348,1 

Taveiro 2.064 214,1 

Coimbra 148.443 464,8 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 

 

Evolução e estrutura da população activa 

A evolução das taxas de actividade nos concelhos de Condeixa-a-Nova e Coimbra 

mostra que ocorreu um aumento na última década (Quadro 4.28). 

 

Quadro 4.28 - Taxas de actividade em 1991 e 2001. 

 População activa  População residente  Taxa de actividade  

 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Condeixa-a-Nova 5.263 7.014 13.027 15.340 40,4 45,7 

Coimbra 65.354 74.073 139.052 148.443 47,0 49,9 

Baixo Mondego 145.026 159.265 328.858 340.309 44,1 46,8 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 

 

Se verificarmos a evolução comparada da taxa de actividade e de crescimento da 

população (Quadro 4.29) é notório que o aumento da taxas de actividade se fica a 

dever a um maior envolvimento da população na actividade económica e não a 

crescimentos demográficos.  
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Quadro 4.29 - Variação da população activa e da população residente. 

 Variação da população activa 

(1991-2001) 

Variação da população residente 

(1991-2001) 

Condeixa-a-Nova 33,3 17,8 

Coimbra  13,3 6,8 

Baixo Mondego 9,8 3,5 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População 

 

Quer nos concelhos em análise quer no Baixo Mondego o sector terciário é o que 

apresenta a maior fatia de população residente activa. Segue-se a grande distância 

o sector secundário. O sector primário tem um carácter quase residual.  

 

Quadro 4.30 - Distribuição por sector da população residente activa. 

 Primário Secundário Terciário 

Condeixa-a-Nova 2,2 28,0 69,8 

Coimbra 1,0 21,4 77,6 

Baixo Mondego 4,7 28,5 66,8 

 

Estrutura da actividade económica 

Os concelhos em análise e o Baixo Mondego apresentam, globalmente, uma 

estrutura económica com alguma diferenciação e peso específico em diversos 

sectores de actividade. A análise do número de empresas segundo a CAE-REV2, em 

2006, permite constatar uma maior concentração de empresas no sector do 

comércio. Apresentam ainda relevância os sectores da construção, transportes, dos 

serviços prestados às empresas e dos serviços públicos e sociais (Quadro 4.31).  

 

Quadro 4.31 – Sociedades com Sede na Região, segundo a CAE-Rev.2, em 31-12-2006. 

Total A+B C D E F G H I J K L a Q  

Nº % 

Condeixa-a-Nova 403 1,7 1,0 10,7 0,0 11,2 34,5 8,2 14,9 0,0 9,7 8,2 

Coimbra  6.021 0,8 0,1 6,7 0,1 10,3 32,1 9,7 5,2 0,5 19,2 15,2 

Baixo Mondego 11.146 2,0 0,2 8,7 0,1 12,7 31,4 9,0 7,6 0,5 16,3 11,6 
Fonte: INE 
A – Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura 
B - Pesca 
C – Indústrias Extractivas 
D – Indústrias Transformadoras 
E – Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água 
F - Construção 
G – Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis, Motociclos e bens de Uso 
Pessoal e Doméstico 
H – Alojamento e Restauração (Restaurantes e Similares) 
I – Transportes, Armazenagem e Comunicações  
J – Actividades Financeiras 
K – Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas 
L – Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória 
M – Educação 
N – Saúde e Acção Social 
O – Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 
P – Famílias com Empregados Domésticos 
Q – Organismos Internacionais e Instituições Extra-territoriais 
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A análise do emprego é mais reveladora da importância dos sectores na actividade 

económica (Quadro 4.32). Assim, de acordo com os dados do pessoal ao serviço nas 

sociedades verifica-se, de um modo geral, um maior peso da indústria 

transformadora e do comércio. Adquire ainda importância o sector dos serviços 

públicos e sociais, face à presença da cidade de Coimbra, e em Condeixa-a-Nova, o 

sector da indústria extractiva com uns relevantes 11,2%. 

 

Quadro 4.32 - Pessoal ao Serviço nas Sociedades com Sede na Região, segundo a CAE-Rev.2, em 

31-12-2006. 

Total A+B C D E F G H I J K L a Q  

Nº % 

Condeixa-a-Nova 2.475 0,5 11,2 34,3 0,0 9,4 20,8 2,5 5,7 0,0 9,8 5,8 

Coimbra  34.420 0,7 0,1 16,3 1,3 10,0 27,4 7,8 4,0 0,3 13,6 18,5 

Baixo Mondego 65.976 1,6 0,6 24,3 0,9 13,6 23,8 6,2 5,1 0,4 10,5 12,9 

Fonte: INE 

 

A análise do volume de vendas (Quadro 4.33) indica que os sectores que geram 

maiores rendimentos são o comércio e a indústria transformadora, quer no Baixo 

Mondego quer nos concelhos em análise, sendo ainda de destacar, novamente, o 

peso da indústria extractiva em Condeixa-a-Nova, com 21,6%. Esta análise evidencia 

que, os sectores que geram maiores rendimentos são os maiores empregadores.  

 

Quadro 4.33 - Volume de Vendas nas Sociedades com Sede na Região, segundo a CAE-Rev.2, em  

31-12-2006. 

Total A+B C D E F G H I J K L a Q 
NUTS   Milhares 

de Euros 
% 

Condeixa-a-Nova 221.147 0,4 21,6 29,7 0,0 5,6 34,1 1,0 3,5 0,0 2,5 1,8 

Coimbra  2.480.708 0,4 0,1 11,2 1,2 9,2 56,3 3,4 2,8 0,1 6,7 8,6 

Baixo Mondego 5.696.375 0,8 1,0 31,4 1,3 9,2 39,7 2,3 3,7 0,1 5,1 5,3 
Fonte: INE 

 

Verifica-se que a larga maioria das sociedades criadas em 2006 são do sector 

terciário, em particular do sector do comércio (Quadro 4.34). 

 

Quadro 4.34 – Constituição de sociedades com sede no município, segundo a CAE-Rev.2, em 2006  

Total A+B C D E F G H I J K L a Q  
Nº % 

Condeixa-a-Nova 21 4,8 0,0 9,5 0,0 19,0 28,6 19,0 0,0 0,0 9,5 9,5 

Coimbra  408 0,0 0,0 3,7 0,0 8,6 29,4 11,0 3,4 0,2 26,5 17,2 

 

Actividades na envolvente 

Na envolvente à área de estudo ocorrem usos agrícolas (áreas de pequena dimensão 

nos vales dos principais cursos de água) e florestais (predominantemente de 

produção de eucalipto e pinheiro bravo). Na envolvente imediata estão ainda 

localizados diversos equipamentos como uma ETAR e uma Estação de Tratamento de 
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RSU. Dentro da área da Concessão estão ainda localizadas duas unidades industriais, 

uma unidade de lavagem de areias e duas extracções de inertes.  

 

 

4.13. Rede viária e tráfego 

 

4.13.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização da rede viária e tráfego na área de influência directa do projecto 

foram considerados os seguintes aspectos: 

− Características das vias de acesso. 

− Tráfego actual e previsto. 

 

O objectivo ambiental é a manutenção de níveis de serviço compatíveis com as 

condições de circulação previstas. 

 

4.13.2. Metodologia 

 

Atendendo às características do projecto, que envolve a circulação de veículos 

pesados associados ao transporte de inertes entre os locais de extracção e de 

tratamento / armazenamento / consumo, importa analisar a circulação na 

envolvente directa da área de implantação do projecto, tendo em conta os trajectos 

utilizados. 

 

Foi efectuada a caracterização das principais vias potencialmente afectadas pelo 

projecto, com base nos elementos recolhidos nos PDMs de Coimbra e Condeixa-a-

Nova. Realizou-se uma visita de campo para confirmar e actualizar a informação 

recolhida e em informação fornecida pela Estradas de Portugal. Foram depois 

analisados os dados de tráfego disponibilizados pela Estradas de Portugal, tendo em 

vista definir o padrão actual de fluxos de tráfego e a capacidade de carga das vias. 

 

4.13.3. Caracterização de base 

 

Caracterização das vias de acesso 

O acesso ao local faz-se directamente pela EN1-7, a qual estabelece a ligação com o 

IC2-EN1, em Condeixa, e com a EN341, que liga Taveiro a Coimbra (Figura 4.15). 

Esta via, por sua vez estabelece ligação com a AE1-IP1 e o IC2-EN1. 

 

As vias têm as seguintes características: 

− A EN1-7 apresenta uma faixa de rodagem de 7 m e bermas e traçado irregular 

pelo que permite níveis de serviço modestos (D) (DGTT, 1996). 

− A EN341 apresenta características de Auto-Estrada, ou seja, perfis amplos com 

duas faixas de rodagem em cada sentido, traçados lineares e pavimento em 
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bom estado, permitindo níveis de serviço potencialmente elevados (A e B) 

(DGTT, 1996). 

− O IC2-EN1 é um importante corredor longitudinal, com importância nacional, 

substituindo em alguns troços a antiga EN1. O IC2 apresenta faixas de rodagem 

de 7 a 15 m, bermas e traçado linear e cruzamentos de nível. No entanto, 

atravessa áreas urbanas e industriais densas, pelo que permite níveis de serviço 

moderados (C). 

 

Tráfego actual e previsto 

No que diz respeito aos fluxos de tráfego e tomando como base os recenseamentos 

de tráfego disponibilizados pela Estradas de Portugal (ex-IEP), foram consideradas as 

contagens realizadas no posto 419 do IC2-EN1 (km 173,2) e no posto 416 da EN341 

(km 45,3), considerados como os mais directamente relacionados com o local em 

estudo (Figura 4.15). 

 

  

Figura 4.15 – Rede viária e posto de contagem do tráfego.  
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O tráfego nestas vias caracteriza-se por apresentar volumes significativos, embora 

com comportamentos distintos (Quadro 4.35).  

 

Quadro 4.35 - Volumes de tráfego estimados (a partir do TMDA Diurno).  

Estimativa de tráfego  

(uvl/h) Via 

2005 2010 

Capacidade 

teórica 

(DGTT; HMSO) 

IC2-EN1 (km 173,2) 1.035 8288 750 a 2.200 

EN341 (km 45,3) 1.882 2.0709 6.000 
Fonte: Estradas de Portugal 

 

Verifica-se que o IC2-EN1 apesar de apresentar um volume de tráfego decrescente, 

apresenta diversos estrangulamentos, designadamente devido ao atravessamento de 

diversas áreas urbanas pelo que em algum pontos o limite da sua capacidade de 

carga será ultrapassada. 

 

Na EN341 tem-se verificado um crescimento ligeiro, mas o volume de tráfego está 

ainda longe de atingir a sua capacidade de carga 

 

Na EN1-7 não existe registo de medições de tráfego. No entanto, nas visitas 

efectuadas constatou-se um volume de tráfego de baixa intensidade, mas com 

grande proporção de camiões provenientes das explorações em actividade na área e 

das unidades industriais da envolvente e da Estação de Tratamento de RSU. 

 

 

4.14. Ordenamento do território 

 

4.14.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

Na caracterização territorial da zona de influência do projecto, foram considerados 

os seguintes aspectos: 

− Uso actual do solo. 

− Uso programado pelos Planos Directores Municipais (PDMs) em vigor. 

− Condicionantes e restrições legais. 

 

O objectivo ambiental para a análise do Ordenamento do Território é compatibilizar 

os usos do solo decorrentes do projecto com os usos actuais e programados. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Admitindo um decréscimo de 20% 
9 Admitindo um crescimento de 10% 
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4.14.2. Metodologia 

 

Tendo em conta que os efeitos sobre o uso do solo se manifestam de forma muito 

localizada, considera-se como território de análise o local de implantação e a sua 

envolvente imediata. Foi recolhida a informação cartográfica disponível, 

designadamente os Ortofotomapas do Google Earth e as Plantas de Ordenamento e 

Condicionantes dos PDMs de Coimbra e Condeixa-a-Nova.  

 

Esta cartografia foi analisada tendo em vista identificar e caracterizar os principais 

atributos territoriais da área em estudo, recorrendo à utilização de um SIG. Foi 

ainda efectuado um reconhecimento de campo para confirmar a informação 

cartográfica. 

 

4.14.3. Caracterização de base 

 

Uso actual do solo 

Na área da Concessão Mineira existem diversas actividades, nomeadamente várias 

pedreiras activas propriedade da Lagoasol S.A. - a pedreira S. Pedro (número de 

ordem nacional 6510), na parte Noroeste, e a pedreira Vale Covadas (número de 

ordem nacional 5575), na parte Sul. Junto a esta última existe uma instalação de 

Lavagem de Areias. Na parte Noroeste da Concessão existe ainda uma unidade 

industrial do sector da cerâmica que apresenta uma área de exploração de argilas. A 

Norte desta última existe uma unidade industrial do sector metalúrgico. 

 

Na restante área da Concessão Mineira ocorrem áreas de floresta de produção de 

eucalipto e pinheiro bravo, que em algumas situações aparecem em povoamentos 

mistos. Este é de resto o uso dominante na área e aquele que ocorre na área de 

exploração proposta. 

 

Usos programados nos Planos em vigor 

 

• PDM de Coimbra 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Coimbra10, a Concessão 

desenvolve-se em Zonas Agrícolas, Zonas Florestais e Zonas Industriais – tipo I2. No 

que respeita especificamente à área de exploração proposta, verifica-se que se 

encontra abrangida por Zonas Florestais. Na Zona Industrial existe actualmente uma 

área de extracção licenciada. 

 

Segundo o Regulamento do PDM de Coimbra há a referir o seguinte: 

 

                                                 
10 Publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/94, de 22 de Abril. 
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1 - Nas zonas agrícolas não abrangidas por REN ou RAN poderão ser autorizadas 

construções nas seguintes condições: 

 

 

 

 

 
 

2 – Nas zonas florestais poderão ser autorizadas construções nas seguintes 

condições: 

 

 

 

 

 
 

3 – Nas Zonas Industriais I2 estão fixadas as seguintes condições: 

 

 
 

• PDM de Condeixa-a-Nova 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Condeixa-a-Nova 11, o projecto 

desenvolve-se em Espaços Florestais. Dentro da área da Concessão existe uma área 

                                                 
11 Publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/94, de 25 de Fevereiro. 
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de extracção licenciada (Pedreira de Vale Cavadas) e uma unidade de lavagem de 

areia. 

 

Segundo o Regulamento do PDM de Condeixa-a-Nova nas unidades florestais poderão 

ser autorizadas edificações nas seguintes condições: 

 

 

 

 

 
 

Condicionantes e restrições legais 

 

• Coimbra 

Na área da Concessão ocorrem diversas condicionantes, designadamente, RAN, REN, 

Domínio Hídrico, protecção à rede viária, gasoduto, e linhas eléctricas. Na área de 

extracção proposta ocorre REN (cabeceiras de linhas de água). 

 

• Condeixa-a-Nova  

Na área da Concessão ocorrem condicionantes de REN, Domínio Hídrico e protecção 

à rede viária. Salienta-se que a actual área de extracção licenciada (pedreira de 

Vale Cavadas) ocorre em área de REN (cabeceira).  

 

 

4.15. Património arqueológico 

 

4.15.1. Aspectos a analisar e objectivos ambientais 

 

A caracterização do património arqueológico foi efectuada de acordo com o seguinte 

aspecto: 

− Identificação de elementos patrimoniais relevantes. 

 

O objectivo ambiental para o Património Arqueológico é salvaguardar eventuais 

elementos patrimoniais. 
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4.15.2. Metodologia 

 

A metodologia de abordagem da área baseou-se na respectiva prospecção, através 

do batimento de terreno por dois prospectores a pé que efectuaram leituras 

abrangentes e pormenorizadas das zonas a considerar no âmbito da zona de estudo.  

 

A área prospectada integrou toda a zona definida como “Concessão Mineira”, bem 

como a designada por “Área de Exploração”. 

 

A prospecção não incluiu as áreas que apresentavam uma densa cobertura vegetal e 

arbórea, que impediram leituras precisas dos solos/cobertos. Esta situação 

verificou-se em áreas de mancha verde perfeitamente identificáveis no 

ortofotomapa da zona, sendo devidamente assinalada cartograficamente essa 

realidade (Figura 4.16 - zebrado e limites a azul). O restante espaço apresentou 

características de visibilidade normal, apesar de ser quase permanente a existência 

de vestígios de intervenção e descaracterização, provenientes da forte actividade de 

antropização, quer agrícola quer florestal, para além de cobertos vegetais rasteiros, 

passíveis, contudo, de detecção de estruturas de maior e notória evidência. Uma 

parte substancial, quase total, da zona correspondente à “Área de Exploração” 

apresenta fortes pendentes laterais e forte descida de cota altimétrica, situação 

que dificultou adicionalmente o trabalho prospectivo. 

 

Os trabalhos prospectivos de campo foram antecedidos de contactos directos com as 

bases de dados e referências existentes no Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), via Extensão regional (Pombal) e 

departamento de Inventário (Lisboa), e Câmaras Municipais, através das informações 

disponibilizadas online. 

 

A cartografia militar (1:25.000) e de base geológica (1:50.000) foi usada como 

elemento auxiliar de trabalho para detecção de topónimos. Foi ainda utilizada as 

imagens de satélite Google Earth. Não foi privilegiada nenhuma escala adicional de 

maior detalhe, contudo, por inexistência de identificações de referência no âmbito 

desta componente, tal facto não é relevante.  

 

4.15.3. Caracterização de base 

 

Do ponto de vista histórico, a ocupação humana das freguesias envolvidas está 

suficientemente documentada, não havendo ressalvas especiais. A área em estudo 

integra administrativamente os concelhos de Coimbra e Condeixa-a-Nova, e quatro 

das suas freguesias. 
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Freguesia de Ameal (Coimbra) 

A antiga paróquia de Ameal, que tem como padroeiro S. Justo, era um priorado da 

apresentação dos frades crúzios do Convento de S. Jorge de Coimbra. Também a 

Universidade de Coimbra possuiu aqui, posteriormente, alguns casais, por herança 

dos bens do priorado-mor crúzio. Tem como figura histórica de maior destaque João 

Maria Correia Aires de Campos, 1.º Conde do Ameal. Do ponto de vista patrimonial 

mas sem especial ênfase qualitativo, cabe referência à Igreja de São Justo (séc. 

XVI), Capela de Nossa Senhora da Alegria (séc. XII), Palácio dos Condes do Ameal e a 

Fonte dos Reis. 

 

Freguesia de Ribeira de Frades (Coimbra) 

Por doação de D. Afonso Henriques, o Mosteiro dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz 

recebe as terras que hoje constituem a freguesia de Ribeira de Frades. Deste facto, 

resultam indissolúveis laços históricos, que marcaram para sempre as características 

da povoação. A presença monacal definiu uma marca económica forte, bem como 

um património fundiário consolidado pela presença posterior de diversas famílias 

nobres. A freguesia conheceu grande vigor económico com um próspero porto 

fluvial, onde acorriam em grande número as barcas serranas, embarcações de fundo 

chato, típicas do rio Mondego. Através deste, escoavam-se produtos locais, 

essencialmente agrícolas. No seu património construído destaca-se a Igreja Matriz 

de Ribeira de Frades/Igreja de São Miguel, a Capela de Nossa Senhora da Nazaré, a 

Capela de Santa Ana (Séc.17/18) e o Cruzeiro de Santo Cristo (Séc.17). 

 

Freguesia de Taveiro (Coimbra) 

A Freguesia de Taveiro está documentada desde o último quartel do século X. Depois 

do repovoamento do território, efectuado pelo Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, 

a grande maioria dos casais de Taveiro iria transitar, já no século XVI, para a posse 

da Universidade de Coimbra. Todavia, o pároco era da apresentação da Mitra, e pelo 

menos no século XVIII tinha quarenta mil reis de renda anual. Ao nível do património 

cabe uma única referencia à Igreja Paroquial de Taveiro. 

 

Freguesia de Anobra (Condeixa-a-Nova) 

No que se refere ao povoamento de Anobra, sabe-se que foi a antiga "villa" de 

"Anlubria", situada abaixo do castro de "Antunhol" ou "Antuniol". Existe um 

documento que refere a doação feita em 1086, pelo presbítero Sendamiro, de dois 

moinhos que este e Paio Eres terão edificado na "villa" à Sé de Coimbra. No mesmo 

documento é referido que a "villa" é limitada a Oriente por "Araceri" ou Arazede, a 

Ocidente por "Porto Ariulfi" que foi também uma antiga "villa", denominada "villa 

Ariulfi" e a Sul pela "civitate Condexe". A antiga vila reguenga de Anobra recebeu 

dois forais de D. Afonso III, um dado em Lisboa, a 13 de Fevereiro de 1271 e o 

segundo dado também em Lisboa, a 8 de Julho de 1275. Anobra recebeu Foral Novo 

de D. Manuel I a 20 de Julho de 1515. 
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Na listagem de património histórico de referência, cabe nota à Igreja Paroquial de 

Anobra/Igreja de Santa Catarina (Séc.16/18/20), as Alminhas no lugar de Ventosa, a 

Casa do Dr. Folhadela, a Casa Agrícola em lugar de Ventosa e a Casa Agrícola Sotto 

Mayor.  

 

A área especifica em questão surge relativamente descontextualizada de indicações 

arqueológicas e/ou patrimoniais, com as referencias conhecidas a apontarem para 

localizações afastadas da zona considerada pelo Estudo. São apontadas na bases de 

dados do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) 

seis referências de cariz arqueológico nas freguesias consideradas, mas também elas 

com coordenadas fora da área avaliada, com excepção da identificada na 

Figura 4.16 como “Ocorrência 1”. 

 

Das seis referencias, duas estão integradas na freguesia de Taveiro, Quinta do 

Outeiro e Telhões, ambas com enquadramento crono-cultural romano, outras duas 

em Ameal, Cerrado das Almas e Arneiros do Ameal, a primeira destas de significativa 

informação e ampla cronologia, e uma em Anobra e outra em Ribeira de Frades, 

denominada “Quinta do Mirante” e associada à Ocorrência aludida. 

 

Contudo, a área em questão não apresenta características de ligação directa com 

estas realidades crono-culturais, pelo menos ao nível da fase prospectiva do 

presente Estudo, exceptuando a Ocorrência 1, mas com contextos muito próprios. 

 

Assim, da análise das áreas prospectadas e observadas, não foram detectados 

quaisquer materiais, estruturas e/ou níveis ocupacionais conectados com utilizações 

humanas e períodos crono-culturais de valia superlativa. 

 

Contudo, integramos seguidamente, sob a designação “Ocorrência 1”, um Sitio 

arqueológico definido na base de dados do IGESPAR, e integrado na área 

prospectada e associada à zona “Concessão Mineira”. 

 

Assim, é de referir a seguinte situação: 

 

Quinta do Mirante- Vestígios diversos (Ocorrência 1) 

Este Sitio corresponde, segundo a informação disponibilizada pelo IGESPAR, a 

vestígios cerâmicos diversos, atribuíveis a cronologia moderna, e a uma referência 

oral a um antigo forno. A localização do local do achamento será uma zona de 

talude existente no caminho para a propriedade da Quinta do Mirante.  

 

Da observação realizada da área provável do Sitio, assente nas 

localizações/coordenadas facultadas pelo IGESPAR, não nos foi possível detectar 

contextos e materiais arqueológicos de realce, embora abundem, fora desta 
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localização, em ambos os lados da estrada e seu percurso, restos de materiais de 

cobertura e cerâmicas de cronologia contemporânea. Quando comparadas as 

coordenadas com as descrições facultadas, parece-nos haver uma possível 

imprecisão de localização inicial resultante, talvez, da discrepância dos aparelhos 

de captação (GPS) ou metodologias de aplicação sobre base cartográfica, pelo que 

desenvolvemos, de forma precisa e exaustiva, um batimento especifico na área 

definida entre a coordenada do IGESPAR e as zonas de percurso do estradão, e que 

cartografamos na Figura 4.16 com representação com zebrado e limites a vermelho, 

formando um rectângulo aproximado, e que pretendeu alargar a área de avaliação 

para além do ponto inicialmente considerado, criando, de igual modo, um quadro de 

cautela especifico definido nas “Medidas de Minimização”. 

 

Valor patrimonial: Médio/Baixo. 

Período cronológico: Época Moderna (hipotético) 

Localização (Datum WGS84): 40º10’38.77’’/ 8º29’45.22’’ 
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Figura 4.16 – Área de estudo, com localização da ocorrência, área de visibilidade reduzida e zona 

sensível de avaliação (CMP folha 240 e 241). 
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Fotografia 4.8 - Toma da via de acesso ao caminho/estrada 

de ligação à Quinta do Mirante (à direita) e área inicial/Sul 

da “zona sensível de avaliação”. 

Fotografia 4.9 - Aspecto da área interior da zona 

anteriormente referida. 

 

  

Fotografia 4.10 - Aspecto geral do limite Oeste da zona 

anterior. 

 

Fotografia 4.11 - Aspecto geral da localização apontada pelo 

IGESPAR para a Ocorrência 1. 

 

 

 

4.16. Evolução previsível na ausência do projecto 

 

A não concretização do projecto, a curto prazo, irá implicar que a área manterá as 

suas características actuais.  
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5 Impactes ambientais e medidas de 
minimização 

 

 

Neste capítulo são identificados, caracterizados e avaliados os principais impactes 

ambientais associados aos descritores analisados no Capítulo 4 (Situação de 

Referência) nas diversas fases do Projecto consideradas, isto é, nas fases de 

construção, funcionamento e desactivação.  

 

Metodologia para a identificação e avaliação de impactes 

A identificação e avaliação dos impactes originados pelo Projecto em causa foi 

realizada em três fases distintas: identificação, caracterização e avaliação dos 

impactes. 

 

I. Identificação dos impactes 

Para a identificação de impactes foram utilizadas as seguintes metodologias gerais: 

� Visita conjunta com os técnicos da equipa projectista à zona prevista de 

desenvolvimento do Projecto, para actualizar o conhecimento do Projecto e 

do local; 

� Discussão com a equipa projectista de aspectos relevantes do Projecto; 

� Discussão com peritos em matérias específicas do Projecto; 

� Utilização de matrizes para cruzar informação do Projecto com factores 

ambientais; 

� Consulta bibliográfica; 

� Consulta de EIAs de Projectos semelhantes. 

 

Para além das metodologias atrás referidas, para certos descritores foram utilizadas 

metodologias específicas, que serão descritas junto à análise de impactes desses 

descritores. 

 

II. Caracterização dos impactes 

Com base nas acções susceptíveis de gerar impactes, identificadas no Capítulo 3, 

foram descritas as alterações que estas induzem no meio ambiente, tendo-se 

procedido à caracterização síntese dos impactes recorrendo aos seguintes 

parâmetros: 
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� Natureza    (positivo ou negativo); 

� Ordem   (directos, indirectos ou cumulativos); 

� Magnitude    (elevada, moderada ou reduzida); 

� Probabilidade   (certo, provável ou improvável); 

� Duração   (permanente ou temporário); 

� Reversibilidade  (reversíveis ou irreversíveis); 

� Escala    (local, regional ou nacional). 

 

III. Avaliação dos impactes 

A avaliação dos impactes ou determinação da sua significância foi efectuada 

recorrendo à seguinte classificação: 

• Negligenciável; 

• Baixa; 

• Média; 

• Elevada. 

 

O grau de significância do impacte foi definido em função do cumprimento ou não 

dos objectivos ambientais definidos para cada um dos descritores na situação de 

referência. 

 

Para além disso, tendo como base os critérios de significância referidos no 

documento "Revision of EU Guidance Documents on EIA” (European Commission, 

2000), foram respondidas as seguintes questões tendo em vista determinar o grau de 

significância de cada um dos impactes: 

� As condições ambientais gerais sofrerão grandes alterações? 

� A escala é desproporcionada face às condições existentes? 

� Os efeitos são pouco comuns ou particularmente complexos? 

� Os efeitos cobrem uma área muito extensa? 

� Afecta um extenso número de pessoas ou grupos sociais? 

� Afecta muitos tipos de receptores diferentes? 

� Afecta recursos raros ou valiosos? 

� Proporciona a ultrapassagem dos padrões ambientais regulamentados? 

� Os efeitos residuais (não mitigados) são susceptíveis de inviabilizar o 

Projecto? 

� A probabilidade de ocorrência do efeito é elevada? 

� O efeito será de longo prazo ou permanente? 

� O impacte é contínuo em vez de intermitente? 

� O impacte é irreversível? 

� O efeito será difícil de evitar, de reduzir, de reparar ou de compensar? 

 

Considera-se que o impacte é indeterminado sempre que não é possível determinar 

a sua significância devido a lacunas de informação. 
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5.1. Clima 

 

5.1.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

As acções do projecto quer na fase de funcionamento quer na fase de desactivação 

não são susceptíveis de provocar qualquer alteração no clima local e regional, pelo 

que o impacte é nulo. 

 

5.2. Geomorfologia e Geologia 

 

5.2.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem 

• Construção da rede de drenagem 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

O impacte na geomorfologia está relacionado com a alteração da topografia na área 

de extracção de inertes. Estas acções irão provocar modificações no relevo actual 

colocando à vista as formas artificiais das bancadas de desmonte, numa área total 

de 10,64 ha (área de extracção). A profundidade máxima de escavação é de 25,8 m 

(ver perfis no Anexo III), sendo a cota de fundo de 80 m. 

 

Os depósitos de inertes, designados por D – Depósito de solos de cobertura, e M – 

Depósito de matérias-primas (ver Carta 6 no Anexo II), provocarão igualmente uma 

alteração do relevo e os materiais irão estar expostos aos agentes erosivos. 

 

Constitui por isso um impacte negativo, directo, de magnitude moderada, certo, 

permanente, reversível e local. Em virtude da exploração e da recuperação serem 

quase em simultâneo, a área exposta aos fenómenos erosivos não é significativa. 

Considera-se por isso o impacte como sendo de baixa significância.  

 

• Extracção e transporte 

Na área do projecto pretende-se explorar um recurso natural não renovável, através 

da sua remoção da zona de extracção, numa área de 10,64 ha. Está prevista a 

remoção de 1.835.745 m3 de materiais, dos quais 957.780 m3 serão areias 

cauliníferas, 239.445 m3 de argilas e 638.520 m3 de saibros. Dos materiais extraídos, 

646.831 m3 (37%) serão repostos na área de extracção, nas actividades de 

recuperação paisagística, nomeadamente os saibros e ainda a areia grossa que 

resulta do processo de lavagem.  

 

Constituirá, por isso, um impacte negativo devido à destruição das estruturas 

geomorfológicas e remoção de um recurso, directo, de magnitude moderada, certo, 
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permanente, irreversível e local. Uma vez que se pretende explorar um recurso 

limitado, não renovável e circunscrito, considera-se o impacte de média 

significância. 

 

Associado às actividades de exploração ocorrem trabalhos de escavação e de 

movimentação de terras, que podem conduzir à destruição dos designados 

monumentos geológicos. Como na área prevista para o projecto em estudo e na sua 

envolvente não foram identificados nem foram encontradas referências a estes 

monumentos, o impacte é nulo. 

 

5.2.2. Síntese dos impactes 

 

Em relação aos objectivos ambientais, verificou-se que o projecto irá explorar um 

recurso natural não renovável, pelo que o objectivo não é cumprido. Assim, 

considera-se que os impactes identificados para a geomorfologia, geologia e 

recursos minerais apresentam a seguinte significância: 

 
Acção do projecto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem  

- Construção da rede de drenagem 

- Depósito temporário de inertes 

- Desmonte 

Negativo de baixa significância 

- Extracção e transporte Negativo média significância 

 

5.2.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• Nas frentes em que se efectua a extracção dos materiais, deve ser garantida a 

estabilidade através de um desmonte com taludes adequados, com as 

dimensões definidas no Plano Lavra. 

• Os depósitos de materiais devem ter uma dimensão adequada, com declives 

pouco acentuados e um sistema de drenagem, de modo a evitar a ocorrência de 

fenómenos erosivos. 

 

Fase de desactivação 

• Deverá ser salvaguardada a criação de taludes com pendentes adequadas a uma 

boa aplicação do coberto vegetal previsto, por forma a evitar a ocorrência de 

fenómenos erosivos. 
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5.3. Recursos hídricos subterrâneos 

 

5.3.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Desmonte 

• Extracção e transporte 

As principais perturbações nas águas subterrâneas originadas pela actividade 

extractiva decorrem da alteração do nível piezométrico e da rede de fluxo, devido à 

intersecção do nível freático com o desenvolvimento da escavação. 

 

A extracção irá abranger uma zona com uma camada de saibros, seguido de argilas e 

finalmente uma camada de areias cauliníferas. A camada de argilas é pouco 

permeável, sendo por isso de prever a formação de lagoas temporárias, que 

tenderão a infiltrar-se para as camadas subjacentes mais permeáveis. 

 

Prevê-se um impacte negativo nesta fase, que se sentirá apenas sobre os níveis 

aquíferos superiores, não atingindo a camada superior do aquífero de Condeixa-

Alfarelos – a Formação de Taveiro. Os furos, identificados no inventário fornecidos 

pela ARH–Centro, não serão afectados pela remoção do substrato, uma vez que as 

cotas de captação são bastante inferiores às cotas de base da área de exploração (a 

profundidade máxima de exploração será de cerca 28,5 m, até à cota 80, como se 

pode verificar nos perfis no Anexo III).  

 

Considera-se, assim, que nesta fase haverá um impacte negativo, directo, de 

magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e local. O impacte considera-se 

de baixa significância por ser muito localizado, afectando apenas o aquífero 

superficial através do seu potencial rebaixamento, não sendo de prever a afectação 

dos furos localizados na envolvente da área de exploração.  

 

5.3.2. Síntese dos impactes 

 

O objectivo ambiental nos recursos hídricos subterrâneos é cumprido. Considerou-se 

que os impactes identificados para a hidrogeologia apresentam a seguinte 

significância: 

 
Acção do projecto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Desmonte 

- Extracção e transporte 
Negativo de baixa significância 
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5.3.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• Deverá ser aplicado um plano de monitorização no furo existente na unidade de 

lavagem, identificado com o número 18 na Carta 9 (Anexo II) de modo a 

verificar a afectação da exploração no rebaixamento do nível da água.  

 

 

5.4. Recursos hídricos superficiais 

 

5.4.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem  

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Extracção e transporte 

Os trabalhos de preparação do desmonte e traçagem consistem em colocar o 

material a explorar a descoberto criando frentes livres. As terras vegetais e o 

material sobrante (saibro) serão colocados em pargas em locais definidos para o 

efeito, designados por D e M na cartografia (ver Carta 6 no Anexo II). Destas acções 

resultam alterações dos padrões de drenagem superficial e, consequentemente, o 

potencial aumento de partículas sólidas em suspensão na água. 

 

O desmonte será efectuado sempre em tempo seco, pelo que decorrente desta 

actividade não se espera interferência com os recursos hídricos superficiais. No 

entanto, o carácter pouco permeável das argilas (camada superior à camada de 

areias caulíniferas que irá ser explorada) poderá originar a formação temporária de 

lagoas. Considera-se que a água das lagoas terá tendência a infiltrar-se e não a 

escorrer para a rede de drenagem superficial, uma vez que a escavação irá ocorrer 

até à camada adjacente – camada permeável de areias cauliníferas. 

 

O impacte destas acções sobre os recursos hídricos superficiais decorre da alteração 

do sistema de escoamento no local de exploração. No entanto, os recursos hídricos 

superficiais na área de extracção são reduzidos devido ao facto de se situar numa 

zona de cabeceira e, ainda, devido às diversas perturbações que já ocorrem na área, 

principalmente devido à presença de floresta de produção e de outras unidades de 

indústria extractiva na envolvente. 

 

Deste modo, estas acções constituirão um impacte negativo, directo, de magnitude 

reduzida, provável, temporário a permanente, irreversível e de escala local. O 

impacte deverá ser de baixa significância uma vez que a actividade com maior 

interferência no escoamento, a extracção do material, decorrerá em período seco 
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pelo que a afectação na drenagem superficial a jusante da área de exploração não 

será significativa.  

 

• Construção da rede de drenagem 

A construção da rede de drenagem será realizada sempre que for considerada 

necessária, de modo a permitir o controlo do nível das águas das chuvas nos locais 

de escavação e evitar fenómenos de arraste de materiais pelas águas de 

escorrência. Nesta fase de projecto não se conhecem os pormenores construtivos da 

rede de drenagem. No entanto, esta medida permitirá o encaminhamento das águas 

de escorrência de forma controlada. O impacte deverá ser positivo, directo, de 

magnitude reduzida, provável, temporário, reversível e de escala local. Pelo facto 

desta acção se restringir às zonas de exploração, considera-se o impacte de baixa 

significância. 

 

Fase de desactivação 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

A fase de desactivação decorre, para a maior parte das actividades, em paralelo 

com a exploração. Assim, são de esperar impactes nos recursos hídricos durante esta 

fase semelhantes aos que ocorrem na fase de funcionamento.  

 

O impacte esperado na fase de desactivação será assim um impacte negativo, 

directo, de magnitude moderada a reduzida, provável, temporário a permanente, 

irreversível e de escala local. O impacte deverá ser de baixa significância pelos 

mesmos motivos referenciados para a fase de funcionamento. 

 

Relativamente à configuração final das áreas de exploração após a implementação 

do PARP, refere-se que está prevista a criação de bancadas, de forma a estabilizar 

os taludes e diminuir a profundidade das áreas de corta, a colocação de uma mistura 

de terras com compostos vegetais e a realização de plantações. Assim, poderá 

ocorrer uma renaturalização dos percursos normais das águas de escorrência. Além 

disso, a revegetação vai permitir fixar o substrato, minimizando os efeitos erosivos. 

 

5.4.2. Síntese dos impactes 

 

Uma vez que não se prevê a afectação dos recursos hídricos superficiais, considera-

se que o objectivo ambiental é cumprido. Considerou-se que os impactes 

identificados para os recursos hídricos superficiais apresentam a seguinte 

significância: 

 
Acção do projecto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem  

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Extracção e transporte 

Negativo de baixa significância 
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Acção do projecto Tipo de impacte 

- Construção da rede de drenagem Positivo de baixa significância 

Fase de desactivação:  

- Operações de recuperação paisagística e ambiental Negativo de baixa significância 

 

5.4.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• Deverá ser implementado um plano de monitorização da rede de drenagem na 

zona de escavação e de depósito de materiais, de modo a evitar o arraste de 

materiais pelas águas de escorrência. 

 

Fase de desactivação 

• Deverá ser prevista uma rede de drenagem com ligação à rede existente na 

envolvente, constituída por valas dimensionadas de acordo com os caudais 

máximos previstos. 

 

 

5.5. Qualidade da água 

 

5.5.1. Qualidade da água subterrânea 

 

5.5.1.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem  

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Extracção e transporte 

A exploração irá ocorrer entre as cotas 108 m e 80 m, apresentando uma 

profundidade máxima de escavação de 25,8 m. Os materiais que serão explorados 

fazem parte da Formação Argilo-Gresosa e Conglométrica da Senhora do Bom 

Sucesso. Subjacente a esta formação ocorre a Formação do Taveiro e apenas abaixo 

desta formação ocorrem as formações aquíferas. Esta situação é confirmada pela 

profundidade a que se encontram as captações na área do projecto e envolvente 

próxima, entre os 120 e os 350 m. 

 

A remoção da camada de argila poderá favorecer a infiltração da água nos materiais 

subjacentes e o eventual arraste de poluentes, nomeadamente partículas. No 

entanto, dada a profundidade a que se encontram as camadas aquíferas, não se 

espera que ocorra a afectação da qualidade da água subterrânea.  
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O risco de contaminação dos recursos hídricos subterrâneos decorrente da circulação 

de veículos e máquinas na área de extracção é reduzido. As operações de 

manutenção dos equipamentos serão efectuadas fora da área de exploração, na 

unidade de lavagem localizada a Sul, sendo os resíduos resultantes enviados a 

destino adequado. 

 

Deste modo, o impacte decorrente da implementação do projecto sobre a qualidade 

da água subterrânea deverá ser negativo, directo, de magnitude reduzida, provável, 

permanente, irreversível e local. Dado o carácter local das perturbações e uma vez 

que não se prevê a afectação dos usos da água subterrânea, considera-se o impacte 

de baixa significância.  

 

Fase de desactivação 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

Nos locais sujeitos à recuperação paisagística não é de prever qualquer tipo de 

afectação das águas subterrâneas, pelo que, o impacte esperado na qualidade dos 

recursos hídricos subterrâneos decorrente da fase de desactivação é considerado 

negligenciável.  

 

5.5.1.2. Síntese dos impactes 

 

Uma vez que não se prevê a afectação relevante da qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos considera-se que o objectivo ambiental é cumprido. 

 

Acção do projecto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem 

- Desmonte  

- Depósito temporário de inertes 

- Extracção e transporte 

Negativo de baixa significância 

Fase de desactivação:  

- Operações de recuperação paisagística e ambiental Negligenciável 

 

5.5.1.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos 

afectos à exploração, de forma a manter as normais condições de funcionamento 

e assegurar a minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas 

decorrente de derrames acidentais.  

• No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos provenientes 

das máquinas, a origem do derrame deverá ser controlada o mais rapidamente 

possível e a camada de solo contaminada deverá ser removida e enviada para 

destino final adequado.  
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• Não deverá ser permitida a deposição de qualquer tipo de resíduos na área de 

exploração. 

 

 

5.5.2. Qualidade da água superficial 

 

5.5.2.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem  

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Extracção e transporte 

Os trabalhos de preparação do desmonte implicam a remoção das camadas 

superficiais de solo e o seu depósito temporário. Estas acções potenciam a erosão do 

solo e o consequente aumento de partículas sólidas em suspensão na água.  

 

As operações que implicam a remoção do solo serão realizadas preferencialmente 

durante os meses de Inverno, o que poderá potenciar o arraste de partículas. 

Sempre que o nível de exploração for inferior ao nível da drenagem natural, o 

desnível criado poderá actuar pontualmente, nos períodos de maior pluviosidade, 

como uma barreira física ao arraste de partículas. 

 

As terras vegetais e o material sobrante (saibro) serão colocados em pargas em 

locais definidos para o efeito, designados por D e M na cartografia (ver Carta 6). 

Estes locais encontram-se afastados das linhas de drenagem preferenciais pelo que 

não se espera que o eventual arraste de materiais afecta a rede de drenagem 

natural. 

 

Decorrente do conjunto destas acções espera-se um impacte negativo sobre a 

qualidade da água superficial, que deverá ser indirecto, de magnitude moderada, 

provável, reversível e de escala local. Uma vez que o desmonte é efectuado sempre 

em tempo seco e o esquema de drenagem adoptado pela lavra prevê que as 

eventuais escorrências se dirijam para o interior da área de exploração (ver Carta 6 

no Anexo II), considera-se que na globalidade o impacte deverá ser de baixa 

significância.  

 

No entanto, para evitar o transporte de sólidos sugere-se a implementação de um 

conjunto de medidas de minimização (ver ponto 5.5.2.3). 

 

As máquinas e veículos usados no desmonte, extracção, carga e transporte efectuam 

as operações de manutenção na Unidade de Lavagem localizada na área da 

Concessão Mineira. As únicas potenciais fontes de poluentes são os derrames 
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acidentais decorrentes de avarias mecânicas. Dado o pequeno número de veículos 

afectos à exploração os impactes podem ser considerados negligenciáveis. 

 

A exploração não originará qualquer tipo de efluente líquido industrial. As 

instalações sociais e de higiene localizam-se nas instalações da unidade de Lavagem, 

estando no entanto também prevista a colocação de um WC amovível na área da 

exploração. Os efluentes serão recolhidos por uma entidade devidamente autorizada 

e enviados a destino  final adequado pelo que o impacte será negligenciável. 

 

• Construção e manutenção da rede de drenagem periférica 

A construção da rede de drenagem será realizada sempre que for considerada 

necessária de modo a permitir o controlo do nível das águas das chuvas nos locais de 

escavação e evitar fenómenos de arraste de materiais pelas águas de escorrência. 

Nesta fase de projecto não se conhecem os pormenores construtivos da rede de 

drenagem, no entanto, a sua construção deverá contribuir positivamente para a 

qualidade das águas superficiais. O impacte deverá ser positivo, directo, de 

magnitude reduzida, provável, temporário, reversível e de escala local. Pelo facto 

desta acção se restringir às zonas de exploração, considera-se o impacte de baixa 

significância. 

 

Fase de desactivação 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

Nas operações de recuperação paisagística e ambiental poderá ser necessário 

utilizar correctivos, estabilizadores e incentivadores da germinação. A excessiva 

utilização deste produtos químicos poderá provocar a contaminação da água 

superficial. A adopção das medidas de minimização previstas no sentido duma 

correcta utilização deste tipo de produtos determinará um impacte negligenciável 

na qualidade dos recursos hídricos superficiais. 

 

5.5.2.2. Síntese dos impactes 

 

Uma vez que não se prevê a afectação relevante da qualidade dos recursos hídricos 

superficiais, considera-se que o objectivo ambiental é cumprido. 

 
Acção do projecto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem  

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Extracção e transporte 

Negativo de baixa significância 

- Construção da rede de drenagem Positivo de baixa significância 

Fase de desactivação:  

- Operações de recuperação paisagística e ambiental Negligenciável 
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5.5.2.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• As acções de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente necessárias e realizadas por 

forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, 

diminuindo assim, a erosão hídrica e o arraste de material em suspensão.  

• Devem ser construídas valas de drenagem e decantação das águas de 

escorrência, durante a exploração, sempre que se verifiquem no terreno 

situações de arraste de partículas. 

 

Fase de desactivação 

• Manutenção de uma topografia adequada à drenagem natural dos terrenos, após 

a exploração.  

 

 

5.6. Solo e Capacidade de uso 

 

5.6.1. Metodologia de avaliação dos impactes no solo 

 

Para a avaliação dos impactes do projecto no solo foi verificado se são postas em 

causa as características físico-químicas do solo, consideradas significativas na 

determinação da sua vulnerabilidade ao projecto em análise. A ocorrência de 

diminuição ou perda da capacidade de uso é igualmente avaliada. 

 

5.6.2. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem  

• Depósito temporário de inertes 

Nesta fase, o impacte no solo decorre da sua total remoção na área de extracção e 

da sua deposição em pargas. Estas acções conduzem a um incremento da 

degradação do solo e à sua exposição aos fenómenos erosivos.  

 

Uma vez retirados os solos (com uma camada inferior a 1 m), estes serão conduzidos 

para depósitos temporários na periferia da área a desmontar e colocados em pargas 

(designado por D na Carta 6 no Anexo II), de modo a serem utilizados na 

recuperação paisagística das áreas já exploradas. Esta acção pode ainda provocar o 

aumento do fenómeno de podzolização dos solos.  

 

Deste modo, o impacte será negativo, directo, de magnitude reduzida, certo, 

permanente, irreversível e local. A camada de solo tem uma baixa espessura e 
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apresenta uma baixa capacidade agrícola. Considera-se por isso o impacte de baixa 

significância. 

 

• Desmonte 

• Extracção e transporte 

A circulação de veículos e maquinaria pesada em vias temporárias no interior da 

área de exploração e no caminho de acesso à unidade de lavagem, durante a fase de 

desmonte e extracção, poderá conduzir à compactação dos solos nas áreas que não 

serão sujeitas a exploração. As principais consequências desta actividade são a 

alteração das características físico-químicas do solo e, consequentemente, a 

diminuição da sua capacidade de uso.  

 

A movimentação de veículos pesados e de maquinaria pode originar derrames 

acidentais de óleos e combustíveis, causando a contaminação dos solo. Trata-se de 

um impacte negligenciável dada a baixa probabilidade de ocorrência e o reduzido 

número de veículos afectos às operações. 

 

Fase de desactivação 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

Está previsto no Plano de Lavra a adopção de medidas que visam a reposição dos 

solos provenientes da decapagem através das acções de recuperação paisagística a 

desenvolver durante e após a actividade extractiva.  

 

Nesta fase está prevista a plantação de pinheiro bravo, que corresponde ao tipo de 

coberto predominante na área de exploração. 

 

Trata-se de um impacte negligenciável pois não se prevê uma melhoria significativa 

do solo em relação ao existente na situação de referência. 

 

5.6.3. Síntese dos impactes 

 

Em relação aos objectivos ambientais, verificou-se que o projecto não origina 

alterações e/ou perda da capacidade de uso, pelo que o objectivo ambiental é 

cumprido. Em resumo, os impactes identificados para o solo apresentam a seguinte 

significância: 

 
Acção do projecto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem  

- Depósito temporário de inertes 

- Desmonte 

- Extracção e transporte 

Negligenciável 

 

Fase de desactivação:  

- Operações de recuperação paisagística e ambiental Negligenciável 
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5.6.4. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• As operações de desmatação devem ser faseadas, consoante as necessidades de 

abertura de novas frentes de trabalho, de forma a reduzir, tanto quanto 

possível, a área de solo a descoberto minimizando os fenómenos erosivos. 

• A remoção dos solos, durante as operações de preparação do desmonte, deverá 

ocorrer se possível no período seco e ser efectuada de forma a preservar a 

camada superficial de terra vegetal, colocando-a em pargas devidamente 

protegidas dos ventos e das águas das escorrências, de modo a evitar a erosão e 

deslizamento de terras. 

• A circulação de máquinas pesadas e de outras viaturas deverá ser condicionada 

às zonas de trabalho e aos acessos definidos, evitando-se assim uma maior 

afectação do solo e do coberto vegetal devido à circulação desnecessária destes 

equipamentos em zonas adjacentes. 

 

Fase de desactivação 

• Os solos que estiveram ocupados pelos depósitos de estéreis deverão ser 

sujeitos a uma mobilização geral por ripagem. Posteriormente, deve ser 

utilizada uma acção combinada de gradagem e rolagem para quebrar os 

torrões, suprimindo o excesso de macroporosidade, resultante da escarificação 

e regularizar a camada de solo.  

 

 

5.7. Qualidade do ar 

 

5.7.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem 

• Construção da rede de drenagem 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Extracção e transporte 

Os poluentes com origem nos gases de escape dos motores dos diversos veículos 

associado à actividade da exploração deverão ter uma contribuição negligenciável 

para a degradação da qualidade do ar ambiente, devido ao pequeno número de 

veículos afectos. 

 

Na área da Concessão em estudo, o impacte na qualidade do ar durante a fase de 

funcionamento será devido essencialmente à emissão de poeiras (matéria 

particulada). As emissões têm origem nas seguintes actividades: 
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− Movimentação de máquinas; 

− Carga e descarga de materiais (escavadoras giratórias, pás carregadoras); 

− Circulação de veículos nos acessos; 

− Acção do vento nas áreas decapadas. 

 

Ao nível da actividade de extracção, a movimentação dos dumpers no interior da 

área de exploração é aparentemente a actividade que gera mais poeiras para a 

atmosfera. No que diz respeito à população, a circulação de veículos e a 

inexistência, por vezes, de qualquer protecção da carga, é a principal causa de 

incomodidade (Cevalor, 2000). 

 

Relativamente aos quantitativos de matéria particulada emitida pelas actividades 

anteriormente referidas, de acordo com a Environmental Protection Agency (EPA), 

as emissões de partículas totais em suspensão de zonas decapadas são proporcionais 

à área mobilizada, atingindo cerca de 2,96 ton/ha/mês que, apesar de ser um valor 

meramente indicativo, permite aferir a ordem de grandeza das emissões envolvidas. 

A circulação de veículos pesados em zonas não pavimentadas dá origem ao 

levantamento de quantidades significativas de poeiras que podem atingir cerca de 

4,5 kg de partículas por veículo por km. 

 

Considerando o cenário mais desfavorável, que será no mesmo dia ocorrer o máximo 

de movimentos de veículos correspondente a 30 veículos com destino à unidade de 

lavagem (areias cauliníferas), 8 veículos com destino aos locais de consumo (argilas) 

e ainda um veiculo por dia com destino à exploração com a areia grossa, que resulta 

do processo de lavagem e que será usada na recuperação da área. Todos estes 

veículos circulam por acessos não pavimentados. Considerou-se ainda que cerca de 

metade da área de extracção se encontra decapada. Assim, a emissão de partículas 

estima-se em 702 kg/dia. 

 

As actividades anteriormente descritas são responsáveis pela emissão de matéria 

particulada (PM) e matéria particulada com menos de 10 µm (PM10) de diâmetro 

aerodinâmico. A maior parte da matéria particulada emitida por este tipo de fontes, 

em resultado das suas dimensões e massa, sofrem deposição e uma redução na sua 

concentração no ar ambiente nas primeiras centenas de metros a partir da fonte 

emissora. 

 

O impacte provocado por uma elevada concentração de poeiras em suspensão pode 

fazer-se sentir quer sobre a saúde humana, quer sobre a vegetação e a fauna. A 

emissão de partículas pode ainda influenciar a qualidade do ar a nível regional 

devido aos fenómenos de transporte das partículas de menores dimensões. 

 

Numa primeira análise avaliar-se-á o impacte do projecto sobre a qualidade do ar 

em termos regionais. Os dados disponíveis relativamente à matéria particulada são 
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do Instituto Geofísico e da estação de Montemor-o-Velho. Estas estações localizam-

se a Nordeste e a Oeste, respectivamente, da área do Projecto. Os dados do 

relatório de qualidade do ar de 2008 revelam que o Valor Limite para a Protecção 

Humana foi ultrapassado em ambas as estações, nomeadamente 4 vezes na estação 

do Instituto Geofísico e 8 vezes na estação de Montemor-o-Velho. 

 

A existência da área de extracção de argilas não parece influenciar a qualidade do 

ar em termos regionais pelo que a actividade decorrente do projecto em análise, 

deverá ter um impacte negligenciável na qualidade do ar em termos regionais. 

 

A segunda análise a efectuar corresponde à avaliação do impacte sobre a qualidade 

de vida das populações. Na saúde humana identificam-se como efeitos a irritação 

dos olhos e perturbações do sistema respiratório. As partículas com dimensões 

superiores a 10 µm (PM10) são eliminadas pelo sistema de defesa natural do 

organismo, enquanto que as que possuem um diâmetro inferior a esse valor podem 

causar graves problemas respiratórios, como bronquites e efizemas pulmonares. 

 

De forma a avaliar o grau de intensidade deste impacte, efectuou-se a análise do 

regime dos ventos nas trajectórias das poeiras em suspensão.  

 

O estudo de regime dos ventos da região (ver Ponto 4.1 da Situação de Referência) 

indicou a predominância dos ventos de Noroeste (33,7%) e Sudeste (20,2%), sendo as 

maiores velocidades atingidas pelos ventos de Noroeste (6,7 km/h) e Sudeste 

(6,3 km/h). 

 

Em termos mensais verificou-se que nos meses de Verão o vento sopra 

predominantemente e com maior velocidade de Noroeste. 

 

O Verão é a altura mais crítica em termos de empoeiramento pois coincide com o 

período de maior actividade de desmonte, extracção e transporte.  

 

Atendendo a que o sentido dos ventos mais frequentes e mais intensos irão ditar os 

trajectos preferenciais das poeiras em suspensão e as distâncias que essas poderão 

atingir, analisou-se o posicionamento geográfico dos aglomerados populacionais 

relativamente às áreas de exploração previstas. Verifica-se ainda que os dados da 

estação meteorológica indicam que as velocidades dos ventos dominantes são 

baixas. 

 

Os aglomerados populacionais mais próximos são Casal Balcão a Sudoeste e Quinta 

dos Cunhas a Oeste. Já mais afastados tem-se a Sudoeste Casal do Carrito e Barros. 

Assim, verifica-se que as habitações mais próximas não se encontram na linha dos 

ventos dominantes mais frequentes e mais fortes durante o período de Verão 

(quadrante Noroeste).  
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O percurso previsto para os veículos de transporte de matérias primas entre a 

exploração e a unidade de Lavagem não atravessa áreas habitacionais. No entanto, 

os percursos são realizados na sua maior parte em caminhos de terra batida pelo 

que deverão ser implementadas medidas de minimização para controlar as emissões 

de poeiras. 

 

Assim, o impacte na qualidade do ar decorrente da implementação do projecto 

deverá ser negativo, directo, de magnitude moderada, provável, permanente, 

reversível e local. Dada a ocupação da envolvente caracterizada pela existência de 

uma cortina arbórea e dada a distância e localização dos aglomerados habitacionais 

espera-se um impacte de baixa significância.  

 

Fase de desactivação 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

As actividades de recuperação paisagística serão implementadas em paralelo com a 

fase de funcionamento, pelo que o impacte sobre a qualidade do ar deverá ser 

semelhante ao descrito para a fase de funcionamento. Assim, espera-se um impacte 

negativo, directo, de magnitude moderada, provável, temporário e de escala local. 

Face à localização dos receptores sensíveis e ao facto de estas operações terem um 

carácter temporário, o impacte deverá ser de baixa significância. 

 

No entanto, recomenda-se a adopção de todas as medidas aplicáveis para reduzir a 

emissão de poeiras. 

 

5.7.2. Síntese dos impactes 

 

De uma forma geral deverá ser cumprido o objectivo ambiental de manutenção da 

qualidade do ar. Os impactes na qualidade do ar decorrentes da implementação do 

projecto apresentam a seguinte significância: 

 

Acção do Projecto Tipo de Impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem  

- Depósito temporário de inertes 

- Desmonte  

- Extracção e transporte 

Negativo de baixa significância 

Fase de desactivação:  

- Operações de recuperação paisagística e ambiental Negativo de baixa significância 
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5.7.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• O corte de vegetação na área do projecto deverá ser faseado restringir-se à área 

de extracção previstas. 

• Deverá ser mantida a área florestal existente na envolvente da área de 

exploração. 

• Todos os veículos de transporte de inertes deverão circular sempre com a carga 

devidamente protegida por uma lona.  

• A circulação interna de veículos e maquinaria deve ser realizada através de 

caminhos assinalados.  

• Os trajectos de transporte deverão ser frequentemente regados, devendo a 

frequência de rega ser superior nas épocas secas e nos dias de ventos mais 

fortes. 

• A velocidade de circulação dos veículos deverá ser limitada por forma a evitar a 

geração de poeiras nos dias secos não devendo exceder os 10 km/h. 

• Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas condições de 

operação, obedecendo ás normas internacionais que regulam a quantidade de 

gases a emitir por veículos pesados. 

 

 

5.8. Ambiente sonoro 

 

5.8.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem 

• Desmonte 

• Extracção e transporte 

As principais fontes de ruído na exploração estão associadas ao funcionamento dos 

vários equipamentos usados nas actividades de preparação do desmonte, desmonte, 

extracção, carga e transporte.  

 

As fontes de ruído associadas aos meios mecânicos utilizados nas actividades de 

extracção são: 

− 1 retro-escavadora rotativa: 93 dB(A); 

− 1 pá carregadora: 101 dB(A); 

− 2 dumpers: 91 dB(A). 

 

No cálculo considerou-se que todos estes equipamentos se encontram em 

funcionamento simultâneo na área de extracção. 
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Modelo de previsão: 

Com base no nível sonoro produzido pelo funcionamento conjunto dos equipamentos 

anteriormente referidos foi configurado um modelo de previsão dos níveis de 

pressão sonora na envolvente das áreas de extracção. 

 

O modelo de previsão utilizado considera que o nível de pressão sonora diminui 

aproximadamente 6 dB(A) sempre que a distância à fonte duplica. Considerou-se 

ainda que os efeitos devido à absorção e à reflexão se anulam. Obtém-se assim o 

nível de pressão sonora para uma dada distância da fonte. 

 

Apuramento dos resultados: 

No Quadro 5.1 apresentam-se os níveis sonoros esperados, ou seja, o resultado da 

soma logarítmica dos níveis sonoros medidos na situação de referência com os níveis 

sonoros associados à Fase de Funcionamento. Os resultados são apresentados para os 

pontos correspondentes aos usos sensíveis - habitações localizadas na envolvente da 

área do projecto (ver Figura 4.12).  

 

Quadro 5.1 – Níveis sonoros previstos para o período diurno, níveis sonoros medidos na situação de 

referência e acréscimo decorrente do funcionamento da exploração. 

Pontos 

LAeq dB(A) 

Funcionamento do 

projecto 

LAeq dB(A)  

Situação de 

referência 

Acréscimo  

dB(A) 

Ponto 1 (Casal de Balcão) 46 45 1 

Ponto 2 (Quinta dos Cunhas) 66 66 0 

 

O valor do LAeq previsto no período de referência diurno como resultado do 

funcionamento da exploração no ponto 1 excede o valor medido na situação de 

referência.  

Pela análise do Quadro 5.1, verifica-se que os acréscimos esperados no nível sonoro 

junto dos usos sensíveis localizados na envolvente de baixa magnitude.  

 

No Quadro 5.2 é apresentado valor do Lden decorrente na fase de funcionamento do 

projecto. Verifica-se que o funcionamento do projecto não altera o valor do Lden em 

ambos os pontos. 

 
Quadro 5.2 – Valor do parâmetro Lden durante a fase de funcionamento.  

 Lden dB(A) 

Ponto 1 (Casal de Balcão) 46 

Ponto 2 (Quinta dos Cunhas) 64 

 

Apesar da maior parte das actividades ser temporária e confinada a períodos 

definidos do ano, pelo facto de ser uma actividade que se prevê ocorrer durante um 

período de 20 anos, considera-se como uma actividade ruidosa permanente 

conforme definido no Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 
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Como é proibida a localização de zonas sensíveis ao ruído junto a actividades 

ruidosas permanentes, considera-se que as habitações localizadas na envolvente 

correspondem a Zonas Mistas pelo que se aplicam os limites do ruído ambiente 

exterior, expresso pelo indicador Lden, inferior a 63 dB(A) e Ln inferior a 53 dB(A). 

 

As actividades ruidosas permanentes estão ainda obrigadas ao cumprimento do 

critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador 

LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 

actividade em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que 

não pode exceder 5 dB(A) no período diurno e 4 dB(A) no período do entardecer e 

3 dB(A) no período nocturno. 

 

Assim, as actividades de extracção vão provocar uma alteração dos níveis sonoros na 

área de implantação do projecto. No entanto, dada a distância a que se encontram 

os usos sensíveis ao ruído espera-se um impacte no ambiente sonoro negativo, 

directo, de magnitude reduzida, provável, permanente e local. Uma vez que não se 

espera uma alteração dos níveis sonoros junto dos usos sensíveis, localizados na 

envolvente, sendo igualmente cumprido o critério da incomodidade, considera-se o 

impacte de baixa significância. 

 

Fase de desactivação 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

Durante a fase de desactivação, a cessação imediata de todo um conjunto de 

actividades anteriormente identificadas como geradoras de ruído, terá um efeito 

positivo sobre o ambiente sonoro. No entanto, as actividades de recuperação 

paisagística são geradoras de ruído de magnitude semelhante à actividade na fase 

de funcionamento. O impacte no ambiente sonoro decorrente das actividades de 

desactivação será negativo, directo, de magnitude moderada, provável, temporário 

e local. Face às características da envolvente, o impacte deverá ser de baixa 

significância. 

 

5.8.2. Síntese dos impactes 

 

Decorrente do funcionamento do projecto o ambiente sonoro junto dos usos 

sensíveis não será alterado. Considera-se assim que é cumprido o objecto ambiental. 

 
Acção do Projecto Tipo de Impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem 

- Desmonte e extracção 

- Transporte 

Negativo de baixa significância 

 

Fase de desactivação:  

- Operações de recuperação paisagística e ambiental Negativo de baixa significância 
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5.8.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• As viaturas, equipamentos e máquinas deverão ser submetidas a manutenção e 

revisão periódicas para garantir o cumprimento dos limites de emissão sonora. 

• A velocidade de circulação das viaturas que efectuam o transporte de matérias 

primas não deverá exceder os 10 a 30 km/h. 

• Ao longo do percurso a realizar pelos veículos de transporte deverá ser colocada 

sinalética a informar do limite de velocidade. 

 

 

5.9. Resíduos industriais 

 

5.9.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem 

• Desmonte 

• Extracção e transporte 

Decorrente das fases de funcionamento e desactivação são produzidos resíduos que 

resultam das operações de manutenção das máquinas e veículos. De acordo com a 

Portaria nº 209/2004, de 3 de Março os resíduos são: 

− Metais ferrosos (LER 16 01 17); 

− Pneus (LER 16 01 03); 

− Óleos de motores, transmissão e lubrificantes (LER 13 02 05); 

− Filtros de óleo (LER 16 01 07). 

 

As operações de manutenção serão efectuadas nas instalações da empresa na 

unidade de lavagem, a partir das quais estes resíduos serão enviados a destino 

adequado. As estruturas de armazenamento temporário localizam-se nesta unidade 

pelo que não causam impactes na área da Exploração. 

 

Decorrente da actividade de corte de vegetação e desmatagem são produzidos os 

seguintes resíduos: 

− Resíduos compostáveis de desflorestação e desmatação de terrenos 

(LER 20 02 01). 

 

Estes resíduos são armazenados na área da exploração, em pargas. Está prevista a 

realização de sistemas de drenagem destas áreas por forma a evitar o arraste de 

materiais pelas águas de escorrência. Os impactes associados a estes depósitos 

foram analisados em outros descritores ambientais e considerados de baixa 

significância.  
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Assim, a produção de resíduos decorrente do funcionamento do projecto terá um 

impacte negativo, directo, de magnitude moderada, certo, permanente, irreversível 

e de escala regional. Considera-se o impacte de baixa significância uma vez que é 

efectuada a correcta gestão dos resíduos. 

 

5.9.2. Síntese dos impactes 

 

Decorrente do funcionamento do projecto não são esperados efeitos negativos na 

qualidade do ambiente associado à produção de resíduos industriais, pelo que se 

considera que é cumprido o objectivo ambiental. 

 

 
Acção do Projecto Tipo de Impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem 

- Desmonte 

- Extracção e transporte 

Negativo de baixa significância 

 

5.9.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• As estruturas de depósito temporário de resíduos na unidade de lavagem 

deverão ser objecto de monitorização. 

• Todos os resíduos gerados deverão ser geridos de acordo com a legislação 

aplicável, nomeadamente no que se refere ao preenchimentos das guias de 

acompanhamento de resíduos e o seu envio a destinos devidamente autorizados. 

 

 

5.10. Recursos biológicos: flora e fauna 

 

5.10.1. Metodologia de avaliação dos impactes nos recursos biológicos 

 

A avaliação de impactes para os recursos biológicos foi realizada em termos 

qualitativos, tendo em consideração essencialmente o valor e funcionalidade dos 

diversos biótopos presente na área de estudo e o grau de afectação da fauna e flora 

locais devido ao projecto em análise. 

 

5.10.2. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem  

• Construção da rede de drenagem 

Estas actividades implicam a destruição do coberto vegetal existente na área de 

exploração e a potencial indução da deslocação de espécies animais para fora da 
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área. Deste modo, os impactes na flora e vegetação resultam da alteração da 

estrutura tanto florística como fitocenótica inicialmente existentes. Tal como foi 

descrito na situação de referência, a vegetação e a fauna apresentam um valor 

ecológico reduzido decorrente da acção do Homem, devido à presença de floresta 

de produção, à actividade extractiva na envolvente ao local, à presença do aterro e 

da Estação de Tratamento de RSU de Taveiro, entre outros.  

 

Assim, estima-se que o impacte sobre estes recursos seja negativo, directo, de 

magnitude reduzida, certo, permanente, reversível e local. O impacte deverá ser de 

baixa significância, uma vez que a área de extracção e a sua envolvente mais 

próxima não se sobrepõem a nenhuma área classificada e os biótopos identificados 

apresentam um valor ecológico reduzido. Além disso, na envolvente à área a 

explorar o coberto do vegetal irá manter-se pelo que o habitat também se manterá. 

 

• Desmonte 

• Extracção e transporte 

Estas acções provocarão perturbações indirectas na fauna e na flora na zona 

envolvente da exploração devido principalmente à emissão de poeiras que vão cobrir 

a vegetação existente, tendo como resultado a redução da taxa fotossintética. A 

fauna será perturbada directamente pelo ruído e pela possibilidade de 

atropelamento pelos veículos de transporte e maquinaria. No caso da perturbação 

causado pelo ruído, considera-se que se trata da continuação de uma actividade já 

existente na envolvente da área a explorar, pelo que as espécies presentes já 

estarão familiarizadas com o ruído associado à exploração de massas minerais.  

 

Deste modo, o impacte na será negativo, indirecto, de magnitude reduzida, 

provável, permanente, reversível e local. Considera-se que o impacte é de baixa 

significância dado o baixo valor dos recursos faunísticos da área de estudo e o facto 

destas actividades ocorrerem com maior intensidade apenas  no período da 

Primavera-Verão. 

 

Fase de desactivação 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

Durante a fase de desactivação, as operações previstas implicam a movimentação de 

maquinaria e de veículos pesados associados à regularização final dos taludes e dos 

patamares que vão originar levantamento de poeiras. Estas acções irão causar 

impactes sobre a flora, devido à continuação da deposição de poeiras sobre as 

plantas da área envolvente, reduzindo a taxa fotossintética. Trata-se de um impacte 

negligenciável dado que constitui a continuação dos impactes da fase de 

funcionamento (a fase de desactivação ocorre em simultâneo com a fase de 

funcionamento, excepto nos últimos 6 meses). 
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Através das operações de recuperação paisagística é possível serem melhoradas as 

condições ecológicas existentes durante a fase de extracção, através da restituição 

do biótopo existente antes da exploração, isto é, floresta de produção, deixando de 

existir as perturbações para a flora e fauna decorrentes da actividade extractiva. 

Deste modo, considera-se o impacte positivo, directo, de magnitude reduzida, 

certo, permanente, reversível e local. O impacte será de baixa significância porque 

apesar de prever que sejam melhoradas as condições naturais existentes no local, no 

contexto da sua envolvente trata-se de uma melhoria ambiental pouco expressiva. 

 

5.10.3. Síntese dos impactes 

 

O objectivo ambiental para os sistemas ecológicos é cumprido uma vez que a 

implementação do projecto não provoca a afectação de espécies e habitats com 

elevado valor ecológico. Considerou-se que os impactes identificados apresentam a 

seguinte significância: 

 
Acção do projecto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte  

- Construção da rede de drenagem 

- Desmonte 

- Extracção e transporte 

Negativo de baixa significância 

Fase de desactivação:  

- Operações de recuperação paisagística e ambiental Positivo de baixa significância 

 

5.10.4. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• A circulação de máquinas e de outras viaturas deve ser condicionada às zonas 

de extracção e aos acessos construídos, evitando-se assim uma maior afectação 

do coberto vegetal devida à circulação desnecessária destes equipamentos em 

zonas adjacentes. 

• Durante a exploração, deverá ser mantida ou mesmo reforçada a plantação de 

cortinas arbóreas, constituídas de preferência por árvores e arbustos que façam 

parte da flora local e/ou adaptadas às condições edafo-climatológicas da 

região, para que estas sirvam de barreira à passagem de poeiras para as áreas 

envolventes. 

• Proceder ao licenciamento do corte de sobreiros, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 155/2004, de 30 de Junho. 

 

Fase de desactivação 

• As espécies vegetais a utilizar na recuperação paisagística deverão ser as 

adequadas aos fins a que se destinam, para além de deverem estar adaptadas 
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às condições edafo-climáticas da região e sempre que possível serem espécies 

autóctones. 

 

 

5.11. Paisagem 

 

5.11.1. Metodologia de avaliação dos impactes paisagísticos 

 

A metodologia de avaliação do impacte visual do projecto em estudo desenvolveu-se 

em duas fases: 

 

1ª fase: Análise de visibilidade, na qual se verificou a visibilidade resultante da 

ocupação da área de exploração. Nesta análise são identificadas as áreas dentro da 

bacia visual que vêem e são vistas da área de exploração.  

 

Nesta fase foram identificados os observadores potencialmente sensíveis 

(povoações, rede viária principal e valores culturais localizados na envolvente da 

área do projecto) que vêem e são vistos da área do projecto, com base na 

caracterização da ocupação do solo, realizada na situação de referência, 

juntamente com a análise da visibilidade. 

 

2ª fase: Avaliação do impacte na paisagem em função da Sensibilidade Visual da 

área de estudo, mais concretamente, das suas Unidades Homogéneas da Paisagem 

(UHP), caracterizadas e avaliadas na situação de referência, e a sensibilidade dos 

observadores às estruturas e acções susceptíveis de originar impacte, segundo 

parâmetros de natureza paisagística. 

 

Esta avaliação está naturalmente dependente de outros factores, tais como: 

- A distância a que o observador se encontra do projecto, pois afecta a percepção 

do que é visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual. 

- O contraste visual dado pela diferença existente entre as cores da estrutura em 

causa e o "pano de fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este 

contraste, mais o objecto visado se destacará na paisagem. 

- A presença de outras áreas artificiais (unidades industriais e áreas de industria 

extractiva) condiciona a sensibilidade visual dos observadores existentes e 

consequentemente o potencial impacte visual originado pelo projecto em 

análise. 

 

5.11.2. Descrição e caracterização do impacte 

 

O projecto consiste numa Concessão Mineira, com uma área de 317 ha, sendo a área 

com alteração paisagística a área afecta à exploração a licenciar, com 13,3 ha, 

sendo a área de extracção de 10,6 ha. 
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A duração do projecto é de 20 anos, sendo a actividade de recuperação paisagística 

iniciada sempre que uma das frentes de trabalho é abandonada. Assim, nunca irá 

estar a totalidade da área de escavação a descoberto. Além disso, a actividade de 

extracção ocorre no período seco, isto é, durante 4 a 6 meses do ano, estando a 

maioria dos impactes visuais associados à presença de maquinaria e à emissão de 

poeiras restringidos a este período do ano. 

 

Na proximidade da área de extracção existem diversas unidades de indústria 

extractiva, uma imediatamente a Sul, anexa a uma unidade de lavagem, e outras a 

Norte. É ainda de referir, já fora da área da Concessão, a presença do aterro e da 

Estação de Tratamento de RSU de Taveiro. 

 

Em relação aos observadores sensíveis, eles deverão ser em número muito reduzido 

uma vez que a área de extracção se encontra rodeada por floresta, que funciona 

como barreira visual. Pela simulação visual da localização das áreas com visibilidade 

para a área de exploração, verifica-se que os aglomerados populacionais existentes 

na envolvente com visibilidade são a Quinta dos Cunhas e a Quinta do Mirante, um 

pouco mais afastado. Antanhol também deverá ter alguma visibilidade. Em relação à 

rede viária, verifica-se que um pequeno troço da A1 poderá ter visibilidade para a 

área de exploração. A EN1-7 que contorna esta área a Sudeste não apresenta 

visibilidade para a área de extracção. 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem 

• Construção da rede de drenagem 

A preparação do desmonte e traçagem implicam a presença da área sem coberto 

vegetal. O que resulta na remoção das espécies arbóreas e na modificação da forma 

do terreno e, consequentemente, na alteração da geometria do relevo devido à 

movimentação de terras, constituindo um factor de degradação da paisagem. É de 

salientar que a preparação do desmonte e a exploração serão progressivas, pelo que 

a área de extracção nunca estará totalmente sem coberto vegetal. 

 

Estas acções irão originar um impacte negativo, directo, de magnitude reduzida, 

certo, permanente, reversível e local. Dada a baixa a média qualidade paisagística 

da área de estudo e o reduzido número de observadores sensíveis, considera-se o 

impacte de baixa significância. 

 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Extracção e transporte 

O desmonte irá criar uma cicatriz causada pela actividade de extracção, o que 

conduz ao aumento do contraste de cor associado à envolvente e ao empoeiramento 

causado pela actividade extractiva, principalmente quando sopram ventos fortes. A 
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actividade de extracção, a que se associa inevitavelmente a escavação em 

profundidade para retirada do recurso natural em exploração, faz-se sentir numa 

escala temporal elevada (a fase de exploração é de 20 anos), mantendo uma 

alteração quantitativa e qualitativa na morfologia original do terreno e, 

consequentemente, alteração do relevo, alteração nas condições de drenagem 

natural, favorecimento de fenómenos erosivos por escorrimento superficial, 

especialmente ao longo das paredes internas da área de extracção. 

 

Estas acções produzem crateras artificiais, dissonantes da paisagem natural, com um 

grau de desordem inerente à própria actividade, nomeadamente pela presença e 

circulação de máquinas e viaturas, e pela produção de ruído e poeiras.  

 

Deste modo, estas acções constituem um impacte negativo na paisagem, directo, de 

magnitude reduzida, certo, permanente e local. Classifica-se este impacte como 

sendo de baixa significância pelo facto da paisagem presente ter uma qualidade 

baixa a média e da visibilidade para a área do projecto ser reduzida, por estar 

rodeada por áreas florestais. Além disso, a exploração e a recuperação paisagística 

são progressivas, não devendo estar a totalidade da área de exploração exposta do 

mesmo modo e ao mesmo tempo. 

 

Fase de desactivação 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

A modelação final do terreno, com as acções de enchimento e regularização 

previstas no PARP atenuarão as alterações do relevo. Juntamente com a reposição 

do coberto arbóreo, permitirão a reversibilidade dos impactes ao nível da maioria 

dos factores biofísicos. Deste modo, prevê-se uma recuperação da qualidade 

paisagística do local intervencionado. 

 

Trata-se de um impacte positivo, directo, de magnitude reduzida, provável, 

permanente, reversível e local. Considera-se um impacte de baixa significância dado 

que a execução destas operações não irá contribuir significativamente para o 

aumento da qualidade visual da paisagem da área onde se insere a exploração em 

estudo. 

 

5.11.3. Síntese dos impactes 

 

A implementação do projecto em estudo vai criar perturbações paisagísticas 

associadas a um projecto desta natureza, sem no entanto originar a diminuição do 

actual valor paisagístico da área. Considera-se, por isso, que o objectivo ambiental 

é cumprindo. Os impactes identificados na paisagem apresentam a seguinte 

significância: 

 



 

Lagoasol, S.A. ���� 30/03/2010 Impactes ambientais e medidas de minimização 

 

5-28 

Acção do projecto Tipo de impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem  

- Construção da rede de drenagem 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes  

- Extracção e transporte 

Negativo de baixa significância 

Fase de desactivação:  

- Operações de recuperação paisagística e ambiental Positivo de baixa significância 

 

5.11.4. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas por 

movimentos de terras deverá ser protegida ou mesmo recuperada ou 

melhorada, limitando-se o abate de árvores e arbustos ao exclusivamente 

necessário.  

• Criação de barreiras de terra que devem, sempre que possível, ser revestidas 

de vegetação, realizando assim o bom aproveitamento das características 

físicas existentes, de forma a contribuir para a melhor integração paisagística. 

• A exploração deverá ser efectuada de uma forma gradual, de modo a que as 

áreas onde a exploração cesse definitivamente possam ser recuperadas de 

imediato e, em simultâneo, com a abertura de novas frentes de trabalho. 

• O local de colocação dos estéreis deve apresentar uma morfologia que permita 

acondicionar os estéreis em condições de estabilidade, devendo dispor de uma 

orientação adequada à morfologia do local de deposição levando-a a adquirir 

uma forma, tanto quanto possível, aplanada e de encontro aos contornos do 

relevo. 

 

Fase de desactivação 

• A execução das acções consideradas no PARP deve iniciar-se atempadamente, à 

medida que são libertas frentes de desmonte.  

• O PARP deverá preconizar o restabelecimento de uma paisagem integrada no 

meio envolvente, equilibrada e sustentável, devendo preconizar a minimização 

de impactes na fase de exploração, nomeadamente através de modelações de 

terreno e implantação de cortinas arbóreas, tendo em vista a protecção e 

enquadramento relativamente às áreas envolventes. 
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5.12. Sócio-economia 

 

5.12.1.  Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem 

• Construção da rede de drenagem 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Extracção e transporte 

O funcionamento do projecto implica a criação de apenas quatro postos de trabalho, 

pelo que a estrutura populacional e social não sofrerá alterações. Nestas 

circunstâncias o impacte é negligenciável. 

 

No entanto, há ainda a considerar que o reforço do produto industrial será também 

uma consequência positiva deste projecto, facto importante em termos da estrutura 

produtiva regional, que apresenta uma elevada importância do sector das indústrias 

cerâmicas, quer no que respeita ao produto quer, sobretudo, no que respeita ao 

emprego. O funcionamento do projecto vai permitir o fornecimento de matérias 

primas de grande valor para a indústria cerâmica nacional. 

 

Note-se também que os valores dispendidos anualmente pela exploração em serviços 

e produtos industriais requisitados localmente representam cerca de €119.000 

anuais. 

 

Globalmente, todo o sistema económico regional poderá beneficiar devido ao 

rendimento proporcionado basicamente por três vias: pela despesa, relacionada com 

os funcionários e actividades associadas ao funcionamento do projecto, que incidirá 

sobre diversos agentes económicos fornecedores de bens e serviços; pela aquisição 

de bens e serviços e das sucessivas transacções económicas, devido ao rendimento; 

pela actividade económica em geral devido aos níveis de consumo. 

 

Finalmente, o sistema económico local também tem beneficiado e beneficiará com 

as taxas e impostos arrecadados através da Câmara Municipal. 

 

Trata-se assim de um impacte positivo, directo e indirecto, de magnitude 

moderada, certo, temporário, reversível e regional. Apesar de estar na base de um 

importante sector industrial, o projecto representa uma escassa fonte de 

rendimento, pelo que se considera que o impacte será de baixa significância.  
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Fase de desactivação 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

As actividades de desactivação têm efeitos essencialmente por via da utilização de 

mão-de-obra. Os impactes serão em natureza similares aos da fase de 

funcionamento, mas em menor magnitude, que será proporcional ao escasso número 

de trabalhadores a afectar, pelo que o impacte será positivo de baixa significância. 

 

5.12.2. Síntese dos impactes 

 

A concretização do projecto traduz-se na melhoria das condições sociais e 

económicas na sua área de influência pelo que o objectivo ambiental é cumprindo. 

Os impactes identificados na sócio-economia apresentam a seguinte significância: 

 
Acção do Projecto Tipo de Impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem 

- Construção da rede de drenagem 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Extracção e transporte 

Positivo de baixa significância 

Fase de desactivação:  

- Operações de recuperação paisagística e ambiental Positivo de baixa significância 

 

 

5.13.  Rede viária e tráfego 

 

5.13.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Extracção e transporte 

A actividade de extracção e transporte gera um movimento médio de 30 camiões por 

dia (de areia caulinífera) para a instalação de lavagem, e 8 camiões por dia (de 

argilas) para o concelho de Anadia. Da instalação de lavagem são expedidos 15 

camiões por dia (2 de caulino e 13 de areia) com destinos diversos (Penacova, 

Pombal, Coimbra e Figueira da Foz). 

 

Estes valores correspondem, respectivamente, a cerca de 11, 3 e 7 uvl/hora 

(considerando 8 h/dia o período em que é efectuada a expedição), valores que 

podem ser considerados baixos.  

 

Admitindo que no cenário mais desfavorável todos os camiões utilizarão uma das 

vias (EN341 ou IC2-EN1) teríamos um valor de tráfego gerado de 21 uvl/h. Nesta 

situação os valores de tráfego a circular seriam os apresentados no Quadro 5.3) 
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Quadro 5.3 - Volumes de tráfego estimados com o projecto.  

Via 

Estimativa de tráfego sem 

o projecto em 2010 (uvl/h) 
Estimativa de tráfego com o 

projecto em 2010 (uvl/h) 

Capacidade 

teórica 

(DGTT; HMSO) 

IC2/EN1 (km173,2) 828 849 750 a 2.200 

EN341 (km 45,3) 2.070 2.091 6.000 
 

 

Nestas circunstâncias, mesmo admitindo que em algumas situações o IC2-EN1 esteja 

próximo da sua capacidade de saturação, o impacte é negligenciável, dado que o 

contributo do projecto é marginal (21 uvl/h). 

 

Na EN1-7, atendendo a que já existe tráfego resultante de outras actividades 

existentes na área, o impacte é também negligenciável. 

 

5.13.2. Síntese dos impactes 

 

Verificou-se que o projecto não origina alterações significativas nos fluxos de 

tráfego pelo que é cumprido o objectivo ambiental. Em resumo, os impactes 

identificados para o tráfego e rede viária apresentam a seguinte significância: 

 
Acção do Projecto Tipo de Impacte 

Fase de funcionamento:  

- Extracção e transporte Negligenciável 

 

 

5.14. Ordenamento do território 

 

5.14.1. Descrição e caracterização do impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem 

• Construção da rede de drenagem 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

• Extracção e transporte 

O funcionamento do projecto implica uma alteração no uso actual do solo na área 

de exploração proposta, que se traduz numa redução da área afecta ao uso 

florestal.  

 

A análise incide apenas na área de exploração uma vez que será nessa área que o 

projecto introduzirá modificações ao nível do uso do solo, apesar dos terrenos 

afectos à Concessão Mineira constituírem uma área mais vasta. Assim apenas será 

considerado o PDM de Coimbra. 
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A área de exploração proposta encontra-se abrangida por Zonas Florestais. Segundo 

o Regulamento do PDM de Coimbra nas zonas florestais poderão ser autorizados:  

 

 
 

Assim, verifica-se que o projecto cumpre com as exigências regulamentares, 

carecendo no entanto de obtenção de deliberação da CM de Coimbra. 

 

Na área de extracção proposta ocorre REN (cabeceiras de linhas de água). De acordo 

com o Decreto Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, nestas áreas é permitida a 

exploração de recursos geológicos, embora sujeita a autorização. 

 

A área do projecto apresenta diversas explorações de inertes e uma unidade de 

lavagem de areias e sobre ela foi delimitada uma área de Concessão Mineira. Face 

aos recursos em presença e às actividades já existentes, verifica-se que esta parcela 

do território apresenta vocação para a extracção de recursos minerais. Desta forma, 

considera-se que o projecto não coloca em causa a estrutura de usos e vocações do 

território, indo mesmo ao encontro dessa vocação. 

 

Considera-se assim que, cumpridos os requisitos regulamentares relativos ao PDM de 

Coimbra e à REN, o impacte sobre o ordenamento do território será negligenciável. 

 

Fase de desactivação 

• Operações de recuperação paisagística e ambiental 

As operações de desactivação traduzem-se na requalificação da área no sentido do 

restabelecimento do uso florestal de produção.. O impacte é assim positivo, directo, 

de magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível e local. Dado que este 

espaço corresponde a uma área relativamente pequena, considera-se que o impacte 

é de baixa significância. 

 

5.14.2. Síntese dos impactes 

 

Verificou-se que a implementação do Projecto implica alterações marginais ao uso 

actual do solo mas que está enquadrada pelo PDM de Coimbra, pelo que é atingido o 

objectivo ambiental. Em resumo, os impactes identificados para o ordenamento do 

território apresentam a seguinte significância: 
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Acção do Projecto Tipo de Impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação do desmonte e traçagem 

- Construção da rede de drenagem 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Extracção e transporte 

Negligenciável 

Fase de desactivação:  

- Operações de recuperação paisagística e ambiental Positivo de baixa significância 

 

5.14.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• Recomenda-se que sejam iniciados os processos de obtenção de deliberação da 

CM de Coimbra (ao abrigo do estabelecido no Regulamento do PDM de Coimbra) 

e de autorização de exploração de recursos geológicos em área de REN (ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, e da Portaria nº 1356/2008, 

de 28 de Novembro).  

 

 

5.15. Património arquitectónico e arqueológico 

 

5.15.1. Descrição e caracterização do Impacte 

 

Fase de funcionamento 

• Preparação do desmonte e traçagem 

• Construção da rede de drenagem 

• Desmonte 

• Depósito temporário de inertes 

Dada a ausência de contextos de ocupação referenciais verificados durante a fase de 

prospecção ou de detecção de materiais arqueológicos de superfície considera-se na 

fase actual de estudo que o impacte é nulo. 

 

Contudo sugere-se o desenvolvimento de um processo cautelar de acompanhamento 

arqueológico prévio de todos os trabalhos que impliquem intervenção ao nível do 

solo/subsolo e até ao limite bem definido de níveis geológicos (situação a avaliar 

pelo Arqueólogo responsável pelo acompanhamento), bem como das fases de 

intervenção coincidentes com a limpeza de coberto vegetal, situação relevante, 

inclusive, pelo facto de existirem grandes manchas arbóreas, em grande parte da 

extensão prospectada, e que se tornarão efectivamente visíveis somente após o 

trabalho de abate e limpeza. 

 

Este processo de acompanhamento deverá ser efectivo e bastante preciso sobretudo 

pela possibilidade de contextos arqueológicos conectados com os períodos crono-
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culturais associados à “Ocorrência 1”, ou a outros que são identificados em 

ocorrências definidas pelo IGESPAR, e que abrangem, de forma destacada, 

ocupações do período romano e até pré-histórico. A área a vermelho definida na 

Figura 4.16 corresponde a uma sugestão de “zona sensível de avaliação”, 

acompanhando os contextos e descrições definidas anteriormente para o Sitio 

assinalado pelo IGESPAR. 

 

Este quadro preventivo está em consonância com as referências e materiais supra 

indicados, bem como com a política decorrente da minimização de impactes 

provenientes de grandes obras, públicas ou privadas, que impliquem intervenções 

significativas ao nível dos solos. 

 

Estas situações deverão, contudo, ser alvo da devida confirmação por parte do 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, pelo que o 

processo de acompanhamento carece de quadro de autorização próprio por parte do 

IGESPAR, autónomo ao presente Estudo. 

 

5.15.2. Síntese dos impactes 

 

Face à ausência de contextos arqueológicos na área do projecto, considera-se que é 

atingido o objectivo ambiental. Os impactes identificados para o património 

apresentam a seguinte significância: 

 
Acção do Projecto Tipo de Impacte 

Fase de funcionamento:  

- Preparação de acessos 

- Preparação do desmonte e traçagem 

- Construção da rede de drenagem 

- Desmonte 

- Depósito temporário de inertes 

- Extracção e transporte 

Nulo 

 

5.15.3. Medidas de minimização 

 

Fase de funcionamento 

• Deverá ser desenvolvido um acompanhamento arqueológico de todos os 

trabalhos da fase de funcionamento que impliquem intervenção ao nível do 

solo/subsolo, bem como das fases de intervenção coincidentes com a 

desmatação e limpeza de coberto vegetal, de forma a permitir a leitura 

abrangente e precisa da área a explorar. 

 

5.16. Síntese dos impactes 

 

No Quadro 5.4 apresenta-se a síntese dos impactes descritos anteriormente para 

cada um dos factores, organizado em função das acções do projecto. 
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Quadro 5.4 – Síntese dos impactes. 
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Fase de funcionamento  

Preparação do desmonte e traçagem � � � � � � � � � � � � � � � � 
Construção da rede de drenagem � � � � � � � � � � � � � � � � 
Desmonte � � � � � � � � � � � � � � � � 
Depósito temporário de inertes � � � � � � � � � � � � � � � � 
Extracção e transporte � �� � � � � � � � � � � � � � � 

Fase de desactivação                 

Recuperação paisagística e ambiental � � � � � � � � � � � � � � � � 
 
 

Impactes: 
nulos: � 

negligenciável: � 
 

negativo de baixa significância: �          negativo de média significância: ��         negativo de elevada significância: ��� 

negativo indeterminado: ? 
 

positivo de baixa significância: �            positivo de média significância: ��          positivo de elevada significância: ��� 

positivo indeterminado: ? 
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6 Impactes cumulativos 
 

 

6.1. Metodologia de análise 

 

Os impactes cumulativos têm como base a análise dos efeitos prováveis que 

actividades ocorrentes ou programadas para a envolvente, por um lado, e o projecto 

em causa, por outro, terão sobre os meios comuns receptores de impactes.  

 

A análise de impactes cumulativos, foi efectuada usando como referência a 

metodologia apresentada no documento "Considering Cumulative Effects Under the 

National Environmental Protection Act" desenvolvida pelo Council for Environmental 

Quality (1997). 

 

Em particular foram efectuadas as seguintes tarefas: 

• Análise das interacções entre os impactes do projecto proposto com outras 

actividades existentes e previstas com incidências nos factores afectados. 

• Estimativa da probabilidade e da significância dos impactes cumulativos 

identificados anteriormente. 

• Identificação de medidas mitigadoras e de monitorização dos impactes 

cumulativos, se significativos. 

 

 

6.2. Análise dos impactes cumulativos 

 

Na área de implantação do projecto da Concessão e na sua envolvente encontram-se 

programados outros projectos que cumulativamente poderão provocar alterações 

sobre os meios comuns receptores de impactes. 

 

Encontra-se nesta situação o projecto da “Variante às EN341 e EN347 entre Alfarelos 

e Taveiro”, que foi sujeito ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental na fase 

de estudo prévio tendo obtido, em 29 de Fevereiro de 2008, uma DIA favorável 

condicionada à Solução C (Figura 6.1).  

 

Dentro da área da Concessão existe o projecto da “Central Térmica de Ciclo 

Combinado de Taveiro” que foi sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental na fase de 

ante-projecto, tendo obtido, em 26 de Setembro de 2008, uma DIA favorável 

condicionada. 
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Figura 6.1 – Localização dos projectos previstos para a área de estudo. 

 

Variante às EN341 e EN347 entre Alfarelos e Taveiro 

Esta via pretende constituir uma ligação de carácter regional que promoverá a 

ligação a Sul do Mondego, entre a cidade de Coimbra e o litoral. Esta Variante 

pretende vir a substituir em boas condições de circulação as EN341 e EN347 

constituindo uma alternativa importante para o tráfego de Este – Oeste a Sul do 

Mondego, entre a Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Coimbra. 

 

Esta Variante dará continuidade para Este ao troço em fase de Projecto de Execução 

da EN347 Montemor-o-Velho/Alfarelos, permitindo ainda ligação com o troço da 

EN341 Arzila/Taveiro, já construído. 
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O traçado da Variante atravessa a área da Concessão Mineira (ver Figura 6.1). A 

lavagem de areias e a pedreira Vale Covadas pertencentes à Lagoasol encontram-se 

dentro do corredor rodoviário estudado na fase de Estudo Prévio. 

 

• Recursos geológicos 

O traçado da Variante contorna a lavagem de areias e a pedreira da firma Lagoasol e 

atravessa ainda parte da área da Concessão Mineira. No entanto, o traçado não se 

sobrepõe com a área de exploração proposta no projecto. Assim, a curto prazo os 

impactes cumulativos deverão ser negligenciáveis.  

 

• Recursos hídricos 

A solução para o traçado da Variante deverá ter impactes na fase de construção e 

durante o primeiro ano de funcionamento, devido ao arraste de solo para as linhas 

de água. O efeito conjunto dos projectos na ribeira de Vila Pouca deverá 

representar um impacte cumulativo negativo de média significância dada a elevada 

área que será mobilizada.  

 

• Ambiente sonoro 

A implementação da Variante vai provocar a alteração do ambiente sonoro na 

envolvente. Em particular nas povoações de Casal Balcão e Quinta das Cunhas, a 

Variante constituirá uma nova fonte de ruído, que se interpõe entre a área de 

exploração prevista para a Concessão e os usos sensíveis. Dado o pequeno acréscimo 

nos níveis sonoros esperado nestes locais decorrente do funcionamento da área de 

exploração pode-se considerar que o impacte no ambiente sonoro decorrerá 

sobretudo do funcionamento da Variante. 

 

• Paisagem 

A concretização dos dois projectos, nomeadamente da Variante e da Concessão 

Mineira terá consequências ao nível da artificialização da paisagem devido à 

alteração do relevo e do uso do solo. Trata-se de um impacte cumulativo negativo 

de média significância. 

 

Central Térmica de Ciclo Combinado de Taveiro 

A Centra Térmica de Ciclo Combinado será constituída por dois grupos alternadores 

com uma potência unitária de 400 MWe. A Central disporá ainda de todos os 

sistemas auxiliares ao seu funcionamento. A Central utilizará o gás natural como 

combustível. O seu fornecimento será assegurado pela construção de um ramal de 

ligação entre o gasoduto existente e a Central. A ligação eléctrica será realizada à 

linha eléctrica de Alta Tensão a 400 KW Recarei-Rio Maior. A água necessária ao 

funcionamento da Central será fornecida por uma conduta que será implantada na 

margem esquerda do rio Mondego. A descarga dos efluentes tratados, incluindo 
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também a purga das torres de arrefecimento, far-se-à para a Vala do Sul ou Vala 

Real. 

 

• Recursos geológicos 

A área de implantação da Central corresponde a uma pedreira cujas reservas, de 

acordo com informação do proponente, encontram-se praticamente esgotadas. O 

projecto da Central vai implicar a construção de um conjunto de infraestruturas que 

vão ter áreas de protecção, nomeadamente um ramal do gasoduto, uma linha 

eléctrica, condutas para abastecimento de água e rejeição de efluentes. No 

entanto, a Central não interfere com a área de exploração agora proposta, pelo que 

se considera o impacte cumulativo, nos recursos geológicos, negligenciável. 

 

• Ambiente sonoro 

A implementação da Central vai provocar a alteração do ambiente sonoro na 

envolvente. Dado o pequeno acréscimo nos níveis sonoros esperado junto das 

habitações mais próximas da área de exploração pode-se considerar que o impacte 

cumulativo no ambiente sonoro será negligenciável. 
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7 Lacunas técnicas e de conhecimento 
 

Decorrente das condições meteorológicas que ocorreram durante o período de 

elaboração do EIA (Novembro de 2009 a Março de 2010), caracterizado por elevada 

pluviosidade não foi possível realizar a campanha de medição de partículas em 

suspensão (PM10) no ar ambiente. No entanto verifica-se que na direcção dos ventos 

dominantes não existem na envolvente da área de exploração usos sensíveis, pelo 

que se considera esta lacuna de informação pouco significativa. 
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8 Monitorização e medidas de gestão 
ambiental 

 

 

8.1. Directrizes para o plano geral de monitorização 

 

Neste ponto são apresentados os planos de monitorização para que se possa 

determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização 

implementadas, permitindo, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras 

medidas que possam corrigir possíveis impactes residuais. 

 

Deste modo, para as componentes Rede de drenagem, Qualidade do Ar e Ambiente 

Sonoro são propostos planos de monitorização. 

  

 

Rede de drenagem superficial 

− Parâmetros a monitorizar: eficácia de escoamento da rede de drenagem 

construída e efeitos do projecto no ribeiro de Vila Pouca . 

− Locais: Área de exploração e linha de água a jusante da área de exploração. 

− Frequência das amostragens: duas vezes por ano. 

− Técnicas e métodos: inspecção visual das estruturas de drenagem verificando a 

sua integridade, verificar o arraste de materiais para a rede de drenagem, 

implementando medidas de minimização e correcção sempre que necessário. 

− Definição de indicadores ambientais: metros de rede de drenagem existente. 

− Periodicidade dos relatórios de monitorização: anual. 

 

Qualidade do Ar 

− Parâmetros a monitorizar: PM10. 

− Locais: junto aos usos sensíveis (habitações) em Casal Balcão ou na Quinta dos 

Cunhas. 

− Frequência das amostragens: anual, durante o período seco, de Junho a 

Setembro. 

− Técnicas e métodos: de acordo com a metodologia definida pelo Instituto do 

Ambiente para as medições no ar ambiente em pedreiras. 

− Definição de indicadores ambientais: cumprimento dos limites legais conforme 

definido no Anexo III do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. 

− Periodicidade dos relatórios de monitorização: anual. 
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Ambiente sonoro 

− Parâmetros a monitorizar: LAeq em dB(A) e espectro em terço de oitavas.  

− Locais: Junto às habitações mais próximas correspondentes aos pontos 1 (Casal 

Balcão) e 2 (Quinta dos Cunhas). 

− Frequência das amostragens: anual. 

− Técnicas e métodos: Os trabalhos serão efectuados de acordo com o Decreto 

Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído) e com as 

especificações constantes na Norma Portuguesa aplicável NP 1730/96, no 

período de referência diurno. 

− Definição de indicadores ambientais: cumprimento dos limites definidos no 

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

− Periodicidade dos relatórios de monitorização: anual 

 

8.2. Recomendações e medidas de gestão ambiental 

 

Durante a fase de funcionamento e desactivação deverão ser implementadas todas 

as medidas de minimização de impactes e recomendações conforme apresentado no 

Quadro 8.1 e 8.2. 
 

Quadro 8.1 – Medidas a implementar na FASE DE FUNCIONAMENTO do projecto. 

Factor Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Geologia e 

geomorfologia 
− Nas frentes em que se efectua a extracção dos materiais, deve ser garantida a estabilidade 

através de um desmonte com taludes adequados, com as dimensões definidas no Plano Lavra. 

− Os depósitos de materiais devem ter uma dimensão adequada, com declives pouco acentuados 

e um sistema de drenagem, de modo a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos. 
Recursos hídricos 

subterrâneos 
− Deverá ser aplicado um plano de monitorização no furo existente na unidade de lavagem, 

identificado com o número 18 na Carta 9 (Anexo II) de modo a verificar a afectação da 

exploração no rebaixamento do nível da água.  

Recursos hídricos 

superficiais 
− Deverá ser implementado um plano de monitorização da rede de drenagem na zona de 

escavação e de depósito de materiais, de modo a evitar o arraste de materiais pelas águas de 

escorrência. 
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Factor Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Qualidade da 

água 
− Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à 

exploração, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas decorrente de derrames 

acidentais.  

− No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos provenientes das máquinas, 

a origem do derrame deverá ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo 

contaminada deverá ser removida e enviada para destino final adequado.  

− Não deverá ser permitida a deposição de qualquer tipo de resíduos na área de exploração. 

− As acções de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos 

devem ser limitadas às zonas estritamente necessárias e realizadas por forma a minimizar a 

exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, diminuindo assim, a erosão hídrica e o 

arraste de material em suspensão.  

− Devem ser construídas valas de drenagem e decantação das águas de escorrência, durante a 

exploração, sempre que se verifiquem no terreno situações de arraste de partículas. 

Solo e 

Capacidade de 

uso 

− As operações de desmatação devem ser faseadas, consoante as necessidades de abertura de 

novas frentes de trabalho, de forma a reduzir, tanto quanto possível, a área de solo a 

descoberto minimizando os fenómenos erosivos. 

− A remoção dos solos, durante as operações de preparação do desmonte, deverá ocorrer se 

possível no período seco e ser efectuada de forma a preservar a camada superficial de terra 

vegetal, colocando-a em pargas devidamente protegidas dos ventos e das águas das 

escorrências, de modo a evitar a erosão e deslizamento de terras. 

− A circulação de máquinas pesadas e de outras viaturas deverá ser condicionada às zonas de 

trabalho e aos acessos definidos, evitando-se assim uma maior afectação do solo e do coberto 

vegetal devido à circulação desnecessária destes equipamentos em zonas adjacentes. 

Qualidade do ar 
− O corte de vegetação na área do projecto deverá ser faseado restringir-se à área de extracção 

previstas. 

− Deverá ser mantida a área florestal existente na envolvente da área de exploração. 

− Todos os veículos de transporte de inertes deverão circular sempre com a carga devidamente 

protegida por uma lona.  

− A circulação interna de veículos e maquinaria deve ser realizada através de caminhos 

assinalados.  

− Os trajectos de transporte deverão ser frequentemente regados, devendo a frequência de rega 

ser superior nas épocas secas e nos dias de ventos mais fortes. 

− A velocidade de circulação dos veículos deverá ser limitada por forma a evitar a geração de 

poeiras nos dias secos não devendo exceder os 10 km/h. 

− Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas condições de operação, 

obedecendo ás normas internacionais que regulam a quantidade de gases a emitir por veículos 

pesados. 
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Factor Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Ambiente sonoro 
− As viaturas, equipamentos e máquinas deverão ser submetidas a manutenção e revisão 

periódicas para garantir o cumprimento dos limites de emissão sonora. 

− A velocidade de circulação das viaturas que efectuam o transporte de matérias primas não 

deverá exceder os 10 a 30 km/h. 

− Ao longo do percurso a realizar pelos veículos de transporte deverá ser colocada sinalética a 

informar do limite de velocidade. 

Resíduos 

industriais 
− As estruturas de depósito temporário de resíduos na unidade de lavagem deverão ser objecto 

de monitorização. 

− Todos os resíduos gerados deverão ser geridos de acordo com a legislação aplicável, 

nomeadamente no que se refere ao preenchimentos das guias de acompanhamento de resíduos 

e o seu envio a destinos devidamente autorizados. 

Recursos 

biológicos 
− A circulação de máquinas e de outras viaturas deve ser condicionada às zonas de extracção e 

aos acessos construídos, evitando-se assim uma maior afectação do coberto vegetal devida à 

circulação desnecessária destes equipamentos em zonas adjacentes. 

− Durante a exploração, deverá ser mantida ou mesmo reforçada a plantação de cortinas 

arbóreas, constituídas de preferência por árvores e arbustos que façam parte da flora local 

e/ou adaptadas às condições edafo-climatológicas da região, para que estas sirvam de barreira 

à passagem de poeiras para as áreas envolventes. 

− Proceder ao licenciamento do corte de sobreiros, de acordo com o Decreto-Lei n.º 155/2004, 

de 30 de Junho. 

Paisagem 
− Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente nas áreas não atingidas por movimentos de 

terras deverá ser protegida ou mesmo recuperada ou melhorada, limitando-se o abate de 

árvores e arbustos ao exclusivamente necessário.  

− Criação de barreiras de terra que devem, sempre que possível, ser revestidas de vegetação, 

realizando assim o bom aproveitamento das características físicas existentes, de forma a 

contribuir para a melhor integração paisagística. 

− A exploração deverá ser efectuada de uma forma gradual, de modo a que as áreas onde a 

exploração cesse definitivamente possam ser recuperadas de imediato e, em simultâneo, com 

a abertura de novas frentes de trabalho. 

− O local de colocação dos estéreis deve apresentar uma morfologia que permita acondicionar os 

estéreis em condições de estabilidade, devendo dispor de uma orientação adequada à 

morfologia do local de deposição levando-a a adquirir uma forma, tanto quanto possível, 

aplanada e de encontro aos contornos do relevo. 

Ordenamento do 

território 
− Recomenda-se que sejam iniciados os processos de obtenção de deliberação da CM de Coimbra 

(ao abrigo do estabelecido no Regulamento do PDM de Coimbra) e de autorização de 

exploração de recursos geológicos em área de REN (ao abrigo do Decreto-Lei nº 166/2008, de 

22 de Agosto, e da Portaria nº 1356/2008, de 28 de Novembro).  

Património 
− Deverá ser desenvolvido um acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos da fase de 

funcionamento que impliquem intervenção ao nível do solo/subsolo, bem como das fases de 

intervenção coincidentes com a desmatação e limpeza de coberto vegetal, de forma a permitir 

a leitura abrangente e precisa da área a explorar. 
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Quadro 8.2 – Medidas a implementar na FASE DE DESACTIVAÇÃO do projecto. 

Factor Medidas de minimização na FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Geologia e 

geomorfologia 
− Deverá ser salvaguardada a criação de taludes com pendentes adequadas a uma boa aplicação 

do coberto vegetal previsto, por forma a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos. 

Recursos  

hídricos 

superficiais 

− Deverá ser prevista uma rede de drenagem com ligação à rede existente na envolvente, 

constituída por valas dimensionadas de acordo com os caudais máximos previstos. 

Qualidade da 

água 
− Manutenção de uma topografia adequada à drenagem natural dos terrenos, após a exploração.  

Solo e 

Capacidade de 

uso 

− Os solos que estiveram ocupados pelos depósitos de estéreis deverão ser sujeitos a uma 

mobilização geral por ripagem. Posteriormente, deve ser utilizada uma acção combinada de 

gradagem e rolagem para quebrar os torrões, suprimindo o excesso de macroporosidade, 

resultante da escarificação e regularizar a camada de solo.  

Recursos 

biológicos 
− As espécies vegetais a utilizar na recuperação paisagística deverão ser as adequadas aos fins a 

que se destinam, para além de deverem estar adaptadas às condições edafo-climáticas da 

região e sempre que possível serem espécies autóctones. 

Paisagem 
− A execução das acções consideradas no PARP deve iniciar-se atempadamente, à medida que 

são libertas frentes de desmonte.  

− O PARP deverá preconizar o restabelecimento de uma paisagem integrada no meio envolvente, 

equilibrada e sustentável, devendo preconizar a minimização de impactes na fase de 

exploração, nomeadamente através de modelações de terreno e implantação de cortinas 

arbóreas, tendo em vista a protecção e enquadramento relativamente às áreas envolventes. 
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9 Conclusões 
 

 

Terminado o trabalho, e em jeito de balanço, é o momento de se sintetizarem as 

principais conclusões das análises efectuadas. 

 

Começamos por relevar que o projecto da Concessão Mineira Alto da Serra n.º 2 não 

apresenta impactes ambientais susceptíveis de preocupação. Todos os meios 

receptores sofrem impactes negativos de baixa significância ou negligenciáveis com 

excepção dos prováveis efeitos negativos sobre os recursos geológicos, dado que se 

pretende explorar um recurso natural não renovável.  

 

Estes impactes negativos serão em parte compensados mediante a implementação 

das medidas de minimização propostas e através da execução do Plano de 

Recuperação Ambiental e Paisagístico com o faseamento previsto. 

 

O projecto apresenta ainda efeitos positivos na sócio-economia, por representar 

uma fonte de rendimento e estar na base de um importante sector industrial da 

região. 
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